
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Eigena-
ren van monumenta-
le panden zullen in de
toekomst strenger
door de regering wor-
den aangesproken op
hun verantwoordelijk-
heid hun panden te
onderhouden en, als
ze al in staat van ver-
val verkeren, op te
knappen. 

Dat heeft de minister
van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning
(VVRP), Charles Cooper
(MFK) gisteren in een
persconferentie over de
viering van 25 jaar Willem-
stad Werelderfgoedstad
naar voren gebracht. ,,Er
zijn twee bestaande wet-
ten die hiervoor ingezet
kunnen worden, maar
misschien is ook nieuwe,
strengere wetgeving nodig
om bezitters van monu-
menten onderhoud en re-
novatie af te dwingen. Dit
is niet alleen belangrijk
voor Curaçao, maar van-
wege onze Unesco-status
voor de hele wereld. Verval
is ook een bedreiging voor
deze status”, aldus Coo-
per. Op dit moment kan al
steviger gehandhaafd gaan
worden op basis van de
Monumentenlandsveror-
dening en de Bouw- en
Woningverordening.
Maar, zo geeft de minister
aan, het is niet altijd mak-
kelijk eigenaren op hun
onderhoudsplicht aan te
spreken omdat het soms
gaat om erfenissen en
meerdere familieleden die
eigenaar zijn of aanspraak
maken op het monument.
Cooper: ,,Voor dit soort
complexe situaties moet

mogelijk nieuwe wetge-
ving ontwikkeld worden,
waarbij eigenaren ge-
dwongen worden onder-
houd te plegen of het ge-
bouw te verkopen.” De mi-
nister geeft aan dat de
stichting Monumenten-
fonds onder bepaalde
voorwaarden bij renovatie
financieel kan bijstaan. 

Cooper is verheugd dat
er al zoveel bewustwor-
ding is over Willemstad
als erfgoedstad en dat er
veel activiteiten zijn die dit
uitdragen zoals Kaya Kaya,
de Monumentu Habrí-da-
gen en conferenties zoals
onlangs georganiseerd
door Stichting Monumen-
tenfonds, waarbij ook veel
bouwkundestudenten van
de University of Curacao
(UoC) aanwezig waren.
Maar er moet volgens hem
nog meer gedaan worden,
voor zowel de lokale be-
volking als toeristen. Zo
moet op scholen Willem-
stad als erfgoedstad meer
en intensiever in het curri-
culum worden opgeno-
men. 

Voor cruisetoeristen die
door de stad wandelen kan
bijvoorbeeld bij verschil-
lende panden met een QR-
code informatie verstrekt
worden. Ook op de wegbe-
wijzering moet duidelijker
aangegeven worden dat
Willemstad op de Unesco-
lijst staat. 

Verder zal er een infor-
matiecentrum komen
voor toeristen en andere
bezoekers. Hier kan een
cafetaria bij komen en
kunnen souvenirs ver-
kocht worden zodat het
centrum zich deels zelf
kan bedruipen. Er is al een
plan uitgewerkt samen
met de Stichting Monu-
mentenzorg en aan de Ne-
derlandse staatssecretaris
voor Cultuur en Media,
Gunay Uslu (D66), aange-
boden. ,,Haar ambtenaren
zullen eerdaags op Cura-
çao zijn om nadere invul-
ling te geven aan het te be-
wandelen traject”, zo kon-
digt Cooper aan. 

Een vaste expositie zal
ook ingericht gaan wor-

den, zo vervolgt de minis-
ter. Daar kunnen bezoe-
kers, toeristen, bewoners
en de schoolgaande jeugd
geïnformeerd worden.

,,Het design is al klaar.
Dit alles moet komen in
regeringscentrum Fòrti,
Fort Amsterdam, waar in
1634 het centrum van Wil-

lemstad geboren is.” De
minister sluit af met alle
activiteiten die dit week-
end zullen plaatsvinden
en verwijst hiervoor naar

de Facebookpagina Wil-
lemstad 25. ,,Er zijn aller-
hande feestelijke activitei-
ten die niet gemist kun-
nen worden, zoals
Monumentu Habrí op
zondag”, zo besluit hij.

Onderwijs
prioriteit #1

Vrijdag 2 december 2022Jaargang 20 nr. 2 - NAf 2,00/US$ 1,15 incl. OB

2 Orkaantijd 
voorbij 6 Marokko wint

opnieuw 27

Bekijk de Weekknallers
op pagina 3

  

Advertentie

Cubaanse Week 13 Mondi Magiko 16
VANDAAG IN UITGAAN:

Aanpak monumentbezitter
Cooper: Verval is bedreiging voor erfgoedstatus

Van onze redactie
Willemstad - Het Alge-
meen Pensioenfonds van
Curaçao (APC) heeft afge-
lopen week het Waterfort
Plaza Masterplan inge-
diend bij minister Charles
Cooper (MFK) van VVRP
voor een principebeoorde-
ling. Ook zijn het master-
plan en de bijbehorende

maquette deze week ge-
presenteerd aan gouver-
neur Lucille George-Wout
en de waarnemend-Verte-
genwoordiger van Neder-
land in Willemstad, Judith
Jeurissen. Het masterplan
is een stedenbouwkundi-
ge uitwerking met ‘ren-
ders’ en sfeerbeelden.
,,Het gaat hierbij niet om

de architectuur, noch om
een definitief ontwerp”, al-
dus APC. ,,Het master-
plan beschrijft de koers
voor het Waterfort Plaza-
gebied, waarin leefbaar-
heid, kwaliteit, erfgoed,
klimaat, duurzaamheid en
economie hoog in het
vaandel staan.”

De herontwikkeling van
Waterfort Plaza biedt vol-
gens het pensioenfonds,
dat in 2020 het leegstaan-
de Plaza Hotel aankocht,
de unieke kans om het ge-
bied onderdeel te maken
van de rest van Punda en
Willemstad en om een re-
latie te creëren tussen het
bestaande en het nieuwe,
rekening houdend met de
rest van de omgeving.

Nadat het ministerie
van VVRP het masterplan
goedkeurt, kan het archi-
tectenteam door met de 
architectuur en overige
ontwerp-werkzaamheden.
Het team bestaat uit drie
lokale architecten, te we-
ten Anko van der Woude
(IMD), Chris Zwiers (OZ)
en Lyongo Juliana (Lyongo
Architecture), in nauwe
samenwerking met Bart
Akkerhuis (Studio Akker-

huis). Bij de ontwikkeling
van het masterplan is reke-
ning gehouden met het 
Eilandelijk Ontwikkelings-
plan (EOP), de door Unes-
co benoemde ‘Outstan-
ding Universal Value’ van
Historisch Willemstad, 
de Monumenteneilands-
verordening voor de Wa-
terfortboogjes, het Regeer-
programma 2022-2025,
alsmede de Sustainable
Development Goals.

,,De herontwikkeling
vraagt vanwege de om-
vang, ligging en ambities,
om een op maat gesneden
ontwikkelstrategie. De lo-
catie kent een rijke histo-
rie. Het uitgangspunt is
om voort te bouwen op 
de bestaande cultuurhisto-
rische waarden van het 
gebied. Er dient begrip 
te zijn voor de schaal van
de huidige stad, en anders-
om dienen ook de ge-
bruikers zich dit nieuwe
stuk stad eigen te kunnen
maken vanuit de (onbe-
wuste) kennis van de
stad.”

‘Historische kaders 
respecteren’

Het masterplan is een stedenbouwkundige uitwerking met ‘renders’ en sfeerbeelden. 

Masterplan Waterfort Plaza
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,,Minfin laat bij dezen weten
dat de regering de tweede
tranche in de loop van volgende
week aan Selikor betaalt. Een
brief aan Selikor-directeur We-
sley Kook is onderweg”, aldus
Silvania op Facebook.

De uitbetaling waarnaar ver-
wezen wordt, heeft te maken
met een extra financiering van
20 miljoen gulden bedoeld voor
de schoonmaak van openbare
wegen en wijken, voor het gratis
kunnen storten van 2.000 kilo
vuil bij de stortplaatsen in plaats
van 1.000 kilo en een verhoogde
frequentie van inzamelen van
grofvuil. Deze 20 miljoen wordt
in tranches uitbetaald, zodra het

vuilverwerkingsbedrijf over zijn
extra werkzaamheden gedegen
verantwoording heeft afgelegd
bij GMN. Hoewel dit gebeurd is,
duurde het volgens Kook heel
lang voordat het hele proces
goedgekeurd werd bij de minis-
teries. Ook omdat er volgens
hem ineens achteraf extra eisen
gesteld werden, zoals het maken
van foto’s van de werkzaamhe-
den. Overigens zijn er drie
tranches voor uitbetaling en is
het eigenlijk nu alweer tijd voor
de derde tranche. Kook legde
eerder tegenover deze krant uit,
dat dit geld vóór het einde van
het jaar uitbetaald moet worden,
omdat de tranches aan tijd ge-

bonden zijn.  Selikor krijgt van
de overheid een vergoeding vol-
gens een beheersovereenkomst
waarin vastgesteld staat dat er el-
ke maand van overheidswege
een voorschot betaald wordt en
aan het eind van het jaar een
eindafrekening plaatsvindt over
de werkelijk gemaakte kosten.
Omdat de kosten al jaren hoger
uitvallen, heeft de overheid een
grote schuld openstaan bij Seli-
kor. Het bedrijf is om die reden
gestopt met bepaalde werk-
zaamheden zoals het schoon-
houden van de openbare ruim-
tes. Daar is nu deze 20 miljoen
gulden onder andere voor be-
stemd.

Selikor-werkers
gerustgesteld
Silvania belooft tweede tranche volgende week
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat BTG-vakbondsvoorman Frensley Sillé met een groep Selikor-me-
dewerkers naar het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en van Fi-
nanciën toog om hun zorgen te uiten over het uitblijven van de betaling van de tweede
tranche, heeft Financiënminister Javier Silvania (MFK) inmiddels laten weten dat hij
positief advies heeft gekregen van GMN. Doen: Onderwijs moet

prioriteit nummer 1 zijn
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsvak-
bond Doen vindt dat het tijd
wordt dat de regering onderwijs
prioriteit nummer één geeft.
,,Geen beloften meer, nu de be-
loftes nakomen”, zo klinkt het
strijdlustig. ,,Zonder onderwijs
is er geen land. Zonder onder-
wijs is er geen ontwikkeling. Het
onderwijs op Curaçao draait al
jaren op 200 procent inzet van
de onderwijsgevenden die hun
werk doen zonder beleid en zon-
der investeringen”, aldus Doen
gisteren op de internationale
Onderwijsdag.

Ondertussen is Doen inten-
sief bezig het onderwijs ‘te red-
den’ door op te komen voor de
docenten. Afgelopen maandag
heeft Doen vergaderd met de
vaste Statencommissie Onder-
wijs, en vandaag wordt verga-
derd met de minister van Onder-
wijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van
Heydoorn (MFK). ,,Met de mi-
nister gaan we het hebben over
de inhoud en het beleid, over de
uitkomst van ons onderzoek dat
de bond heeft uitgevoerd onder
docenten en wat er onder hen
leeft.” 

De medewerkers van Selikor gingen deze week naar GMN in Colon,
het ministerie van Financiën in Punda en naar regeringscentrum
Fòrti. De minister van Financiën plaatste de luchtfoto vanaf zijn
ministerie op Facebook. 



Van onze correspondent 
Den Haag - Met alle lekken rond
de excuses voor het slavernijver-
leden wordt een formele reactie
van het Nederlandse kabinet no-
de gemist. De Tweede Kamer
vroeg daarom deze week wat ge-
pikeerd om meer duidelijkheid,
vooral omdat er nog steeds geen
kabinetsreactie is op het rapport

van het Adviescollege Dialoog-
groep Slavernijverleden. 

Die reactie komt op 19 decem-
ber, bevestigt minister Hanke
Bruins Slot van Binnenlandse
Zaken in een brief aan de Kamer
een van de uitgelekte zaken me-
de namens staatssecretaris
Alexandra van Huffelen van Ko-
ninkrijksrelaties. Volgens de uit-

gelekte berichten worden op die
dag namelijk excuses gemaakt
door premier Mark Rutte in Den
Haag en verschillende bewinds-
lieden op de eilanden in het Ca-
ribische deel van het Koninkrijk
en Suriname. Bruins Slot gaat
niet zover in haar brief.

De minister schrijft dat Rutte
op 19 december ‘een publieke
boodschap’ zal uitspreken na-
mens de regering en dat ‘leden
van het kabinet tijdens vervolg-
bijeenkomsten in het Caribische
deel van het Koninkrijk, en in
Suriname, met betrokkenen die-
per ingaan op de kabinetsreac-
tie’. ,,De presentatie van de kabi-
netsreactie vormt een belangrijk
moment in een langere periode
van reflectie op en dialoog over
de omgang met het slavernijver-
leden”, besluit Bruins Slot haar
brief. 

Het woord ‘excuses’ wordt in
de brief niet in direct verband
genoemd met de publieke bood-
schap. ,,In de kabinetsreactie zal
uitgebreid worden ingegaan op
de aanbevelingen van de dia-
looggroep, inclusief die inzake
excuses.” Na het uitlekken van
de vermeende excuses op 19 de-
cember was er veel kritiek van
organisaties in Suriname, op de
eilanden en in Nederland. Er
zou geen overleg geweest zijn
met belangengroepen. 

Bruins Slot maakt duidelijk
dat niet terecht te vinden. Ze
somt op wat het kabinet heeft
gedaan ‘om de analyse en aanbe-
velingen van de dialooggroep
zelf te ervaren, zelf te horen in
gesprekken en met eigen ogen
te zien’. Er zijn bezoeken ge-
bracht aan Sint Maarten, Sint
Eustatius, Curaçao en Surina-
me. ,,In deze gesprekken is het
belang van een weloverwogen
proces duidelijk naar voren ge-
komen.”

Daarna is Van Huffelen op 23
november nog op Curaçao ge-
weest voor ‘een verdiepend ge-
sprek’ met betrokkenen van 
alle zes de eilanden. Ook is er
contact geweest met de Suri-
naamse autoriteiten en belan-
genorganisaties. Op 8 december
volgt er nog een gesprek in 
Nederland met betrokkenen uit
het Caribisch gebied en Neder-
land.

Het consumentenprijsindex-
cijfer (CPI) van Curaçao heeft
zich ontwikkeld van 116,1 in au-
gustus 2022 naar 116,6 in sep-
tember 2022. In september zijn
de meeste bestedingscatego-
rieën duurder geworden met
uitzondering van vervoer en
communicatie (-2,9%). 

De belangrijkste prijswijzigin-
gen waren het duurder worden
van voedingswaren (2,1%); wo-
ning (1,6%); recreatie en ontwik-
keling (1,4%); kerosine (11,8%);
elektriciteit (3,6%); water (3,8%);
en het goedkoper worden van
benzine (-11,5%) en diesel (-
15,4%). Aldus CBS.

Als wordt gekeken naar de
prijsontwikkeling ten opzichte
van een jaar eerder, dan is de
CPI van september 2022 (116,6)
zo’n 9,3 procent hoger dan de
CPI van september 2021
(106,7). ,,Deze cijfers geven een
indicatie dat de kosten van le-
vensonderhoud in september
2022 met 9,3 procent hoger zijn
dan in dezelfde maand van
2021”, licht CBS toe.

De categorieën die het meest
tot deze stijging in een jaar tijd
hebben bijgedragen zijn voe-
ding (15%); woninginrichting en
huisraad (12,7%); en vervoer en
communicatie (10,5%).

CBS staat ook stil bij de lange-
termijnprijsontwikkeling ofwel
de inflatie. De inflatie in een be-
paalde maand wordt berekend
door het twaalfmaandsgemid-
delde van de CPI in die maand te
vergelijken met de twaalf-
maandsgemiddelde CPI in de-
zelfde maand een jaar eerder. 

Gemeten over de periode van
twaalf maanden tot en met sep-
tember 2022, ten opzichte van
dezelfde periode een jaar eerder,
zijn de consumentenprijzen ge-
middeld genomen met 6,3 pro-
cent gestegen: de twaalfmaands-
gemiddelde CPI heeft zich ont-
wikkeld van 104,9 in september
2021 naar 111,5 in september
2022. Inflatie, aldus CBS, is een
‘weergave van het verlies van
geldwaarde, dus van koopkracht,
doordat de consumentenprijzen

voor producten en diensten stij-
gen’. Het inflatiepercentage is
dus een indicatie van de gemid-
delde stijging van de kosten van
levensonderhoud.
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SVT-baret voor 15 jongeren Inflatie van
Curaçao
gestegen
In september zijn de meeste
bestedingscategorieën duurder geworden 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het prijsniveau op Curaçao is in september
gestegen met 0,4 procent vergeleken met augustus en
het inflatiecijfer is in september gestegen naar 6,3 pro-
cent. Zo blijkt uit cijfers die bekend zijn gemaakt door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Willem-
stad.
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Op 19 december ‘publieke boodschap’

In het bijzijn van enkele ministers vond
gisteren de baretuitreiking plaats van
de tweede groep van het Sociaal Vor-
mings Traject (SVT). De overheid ver-
zorgt samen met Defensie deze oplei-
ding. Jongeren zonder een startkwalifi-
catie of die in aanraking zijn gekomen
met justitie, worden hierbij geholpen
een kans te maken op een goed toe-
komstperspectief. De jongeren leren in
de eerste fase - op militaire wijze - nor-
men en waarden . De volgende fase
bestaat uit een leerwerktraject bij lokale
bedrijven. Op de foto een van de jonge-
ren samen met premier Gilmar Pisas en
brigade-generaal Frank Boots.



De Senaat is al enige tijd met
de staatssecretaris in discussie
over de theoretische vraag of de
CAS-landen bij een Nederlandse
rechter hun bezwaren tegen een
besluit aan kunnen kaarten. Dit
naar aanleiding van het intrek-
ken van het Rijkswetsvoorstel
Koninkrijksgeschillen. Het is
een discussie waarover al diver-
se vragen en antwoorden heen
en weer zijn gegaan. Of de gang
naar de Nederlandse bestuurs-
rechter mogelijk is, betwijfelt
Van Huffelen, maar helemaal
uitsluiten kan ze het niet op ba-
sis van bestaande literatuur en
regelgeving.

In oktober werden de laatste
aanvullende vragen gesteld. De
Partij voor de Dieren (PvdD) be-
dacht dat als de gang naar de Ne-
derlandse rechter voor de CAS-
landen open staat op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) er geen noodzaak meer
bestaat voor een geschillenrege-
ling. Daar is Van Huffelen het
niet mee eens, al is het alleen
maar omdat in artikel 12a van
het Statuut de verplichting is op-
genomen om een geschillenre-
geling tot stand te brengen.

Bestuursrechters spreken
recht op grond van Nederlandse
wetten, schrijft de staatssecreta-
ris verder. ,,Zelfs als rechtsin-
gangen bij deze rechters zouden
openstaan, is het daarom de
vraag of zij voor dit soort geschil-
len wel als adequaat kunnen
worden beschouwd. Juridische
geschillen tussen het Koninkrijk
en een of meer landen van het
Koninkrijk hebben immers als
onderwerp de uitleg van Ko-
ninkrijksrecht en/of de beoorde-
ling van handelingen van de lan-
den of organen daarvan.”

De staatssecretaris wijst erop
dat er een bijzondere constituti-
onele context is die vraagt om
specifieke expertise. Daarom is
in het verleden onder andere
voorgesteld om dergelijke ge-
schillen voor te leggen aan de
Hoge Raad of een speciaal hof.
In het ingetrokken voorstel was
dit een speciale afdeling bij de
Raad van State (RvS) voor het
Koninkrijk.

In het voorstel was de rege-
ling beperkt tot een zogenoem-
de restregeling. Dat betekende
dat beslissingen waarover de
RvS heeft geadviseerd worden
uitgezonderd van de geschillen-

regeling. Maar die beperking
staat niet in artikel 12a en daar-
om zou een regeling breder kun-
nen worden opgezet. ,,Denk
hierbij aan geschillen over de
vraag of de wetgever van het Ko-
ninkrijk bevoegd is een rijkswet
over bepaalde materie tot stand
te brengen of aan geschillen
over de vraag of de Koninkrijks-
regering in een gegeven geval
bevoegd is bestuurlijk toezicht
in te stellen op grond van artikel
50 of 51 van het Statuut.”

De Onafhankelijke Senaats-
fractie (OSF) wilde onder andere
weten of er een legaliteitsdeficit
bestaat voor de CAS-landen, om-
dat ze geen lid zijn van de Euro-
pese Unie (EU) en Europees
recht daar dus geen werking
heeft. ,,Europees recht is een
breed begrip”, antwoordt Van
Huffelen. Ze wijst erop dat in de
CAS-landen het EU-recht niet
van toepassing is, maar dat zij
wel deel uitmaken van het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM). ,,Dit ver-
drag is verbindend in alle landen
en delen van het Koninkrijk. Dat
geldt dus ook voor het in artikel
6 EVRM vervatte recht op toe-
gang tot de rechter. Van een le-
galiteitsdeficit, in de zin dat een
fundamenteel mensenrecht als
de toegang tot een rechter ont-
breekt in de Caribische (ei)lan-
den, is dus geen sprake in het
Koninkrijk.”

Van Huffelen betwijfelt of de
veronderstelling van de OSF
klopt dat Nederland volgens 
EU-recht verplicht is een Cari-
bisch land toegang te verlenen
tot de (Nederlandse) rechter. Ze
denkt wel dat een Nederlandse
rechter in de geest van de bepa-
lingen open zal staan voor zo’n
zaak. ,,Voor zover hier ook het
beginsel van rechtszekerheid
mee is gemoeid, speelt nog mee
dat de Nederlandse rechter, als
orgaan van het land Nederland,
op grond van het Statuut is ge-
houden dit beginsel te verzeke-
ren.”

Na het intrekken van het
Rijkswetsvoorstel Koninkrijks-
geschillen is afgesproken dat 
het initiatief voor een nieuw
voorstel bij de CAS-landen ligt.
Van Huffelen verwacht dat dit in
januari 2023 zal worden gepre-
senteerd op het Interparlemen-
tair Koninkrijksoverleg (Ipko).
Ze hoopt dat er dan een regeling

zal komen waar alle landen zich
in kunnen vinden en wil daar
graag over meedenken.
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‘Geschillenregeling
niet overbodig’
Initiatief voor nieuw voorstel ligt bij CAS-landen
Van onze correspondent 
Den Haag - De eventuele mogelijkheid voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) om
naar de Nederlandse bestuursrechter te stappen om een besluit van de Koninkrijksre-
gering aan te vechten maakt een geschillenregeling niet overbodig. Dat zegt staatsse-
cretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties in antwoord op vragen uit de
Eerste Kamer.

Alexandra van Huffelen in de Eerste Kamer.
FOTO ARCHIEF EERSTE KAMER 
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Ontdek de mogelijkheden van 
Koninklijke Horeca Nederland

Afdeling Curaçao

� Antwoord op 
 horecagerelateerde vragen

� Persoonlijk advies

� Belangenbehartiging

� Kortingen bij horecapartners

� Inzicht in trends, 

 ontwikkelingen en regelgeving

Benieuwd wat KHN voor jou kan betekenen? 

s.vanlaar@khn.nl of director@curacaorestaurants.org

Meer weten of lid worden? Kijk op www.khn.nl/curacao

7 december 
Aanvang: 10:00 uur 

Kennismakingssessie

ACOYA Curacao Resort,
Willemstad - Curaçao

Een KHN-lidmaatschap 
levert jou op:

Advertentie

Cursus
mensenrechten
voor advocaten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Human Rights
Defense Curaçao (HRDC) heeft een cursus
mensenrechten georganiseerd voor advoca-
ten. Er zijn daarbij verschillende vragen
beantwoord: ,,Wat gebeurt er met vluchtelin-
gen en crisismigranten wanneer zij op Cura-
çao aankomen? Welke rechten hebben ze?
En wat is de rol van Human Rights Defense
Curaçao (HRDC) hierin? ,,Om de kennis van
advocaten op het gebied van mensenrechten
en juridische bijstand aan vluchtelingen en
crisismigranten te vergroten, organiseerde
de mensenrechtenorganisatie HRDC afgelo-
pen week in samenwerking met Vluchtelin-
genwerk Nederland een verdiepende work-
shop over de bescherming van vluchtelingen
en crisismigranten onder het Europees Ver-
drag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
De workshop verdiepte zich in de juridische
situatie van (voornamelijk Venezolaanse)
vluchtelingen op Curaçao”, zo wordt nader
over de cursus uitgelegd. Er werden moge-
lijkheden besproken om bescherming aan te
vragen onder het EVRM en de procedurele
rechten die vluchtelingen in dit proces heb-
ben. Ook is aandacht besteed aan de juridi-
sche normen en criteria vanuit het EVRM en
de uitwerking hiervan in de huidige situatie
op Curaçao. ,,Ook de zorgwekkende omstan-
digheden van detentie van vluchtelingen en
crisismigranten werd belicht en getoetst aan
de juridische kaders van het EVRM.” 

Vanaf de eerste studies voor
het masterplan werd duide-
lijk, aldus APC, dat de histo-
rische kaders - te weten het
Waterfort, Fort Amsterdam,
Plaza Piar en Plaza Cola De-
brot - gerespecteerd, behou-
den en waar mogelijk zelfs
versterkt moeten worden.
,,De richting van de nieuwe
bebouwing hoeft het fort niet
te volgen, maar dient het fort
autonoom te laten.”

En ook: ,,De nieuwe be-
bouwing zal een eigen identi-
teit hebben, maar zoekt in
schaal en oriëntatie verbin-
ding en dialoog met de histo-
rische omgeving. Zo wordt
er een nieuw hoofdstuk toe-
gevoegd aan het verhaal, zon-
der dat het verhaal afgebro-
ken wordt.”

Op basis van het voorgaan-
de is volgens APC een com-

positie van volumes gemaakt
die aansluiten op de bestaan-
de stad, in lengte en breedte,
maar ook qua hoogte. 

Gouverneur George-Wout
heeft deze week een presen-
tatie gekregen over de laatste
stand van zaken aangaande
de herontwikkeling van het
voormalige Plaza Hotel in
Punda. Afgelopen week heeft
de directeur van het Alge-
meen Pensioenfonds Cura-
çao (APC), Evelyn Kruithof-
Bor, samen met een delega-
tie een bezoek gebracht aan
de gouverneur.

Het is niet de eerste keer
dat de gouverneur wordt bij-
gepraat. Bijna een jaar gele-
den, medio december 2021,
bracht de APC-directeur, sa-
men met een delegatie van
het Heritage Plaza Consorti-
um (HPC), een bezoek aan
waarnemend-gouverneur
Michele Russel-Capriles. 

De herontwikkeling van
Waterfort Plaza zal ook lei-
den tot diversificatie van de
beleggingsportefeuille van
het pensioenfonds. 

,,Stedelijke ontwikkelin-

gen zijn langetermijnprojec-
ten, maar in het kader van
zijn investeringsbeleid wil
APC waarde creëren door nu
al impact te maken in Pun-
da.”

Vlnr: Bart Akkerhuis, Lyongo Juliana (architect), Evelyn Kruit-
hof-Bor, gouverneur Lucille George-Wout, Ab van der Wiel en
Jan de Jong.

‘Historische
kaders 
respecteren’
Vervolg van pagina 1
waterfort plaza



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De orkaantijd is
voorbij, zo wordt door de Meteo-
rologische Dienst Curaçao (Me-
teo) bekendgemaakt. ,,Deze tijd
was voor Curaçao opvallend met
drie tropische systemen die
dicht bij het eiland ontwikkel-
den”, aldus het instituut. ,,Dit
jaar hebben zich tussen 1 juni en
30 november 14 tropische orka-
nen ontwikkeld. Van deze be-
reikte acht orkaankracht, waar-
van twee als ‘major hurricane’
werden geclassificeerd. Dit
houdt in dat het seizoen 2022
nabij het gemiddelde aantal ver-
wachte orkanen lag”, zo stelt
Meteo vast. Wat dit jaar geleid

heeft tot de orkanen, is de hoge-
re temperatuur van de Atlanti-
sche Oceaan, de Caribische zee
en de Golf van Mexico. Opge-
merkt wordt dat het Saharazand
de ontwikkeling van orkanen in
de maand augustus voorkomen
heeft. 

De ontwikkeling van tropi-
sche systemen heeft in juni ge-
leid tot het afgeven van code
rood, zo blikt Meteo terug. Ook
voor tropische storm Julia werd
gewaarschuwd.

De minister voert aan: ,,Zij
zijn in wezen dagloners die als
tuinmannen, dienstbodes,
bouwvakkers of schoonmaak-
personeel laaggeschoolde arbeid
verrichten. On- en laagge-
schoold personeel dient volgens
de Landsverordening toelating
en uitzetting (Ltu) in principe op
de lokale arbeidsmarkt te wor-
den geworven. In specifieke ge-
vallen, bij grote projecten, als de
lokale arbeidsmarkt de tijdelijke
vraag naar een specifieke catego-
rie arbeidskrachten niet aankan,
zullen laaggeschoolde vreemde-
lingen worden toegelaten.” 

In het vonnis staat echter dat
de personen in kwestie gebruik-
maakten van het IR-beleid.
,,Vanuit hun perspectief bezien
zijn zij ofwel door sluiting van
het luchtruim in verband met
Covid-19 ongedocumenteerd ge-
raakt, ofwel daarvoor ongedocu-
menteerd geraakt en vormen zij
geen gevaar voor de openbare
orde en de nationale veiligheid.
Zij kunnen vanwege hun werk
voldoende middelen van be-
staan aantonen en zij zijn even-
eens vanwege hun werk van toe-
gevoegde waarde voor de Cura-
çaose maatschappij. Vanuit hun
perspectief bezien hebben zij
zich ook gedurende de periode
waarin zij zich op Curaçao be-
vinden op een informele wijze
geïntegreerd in de Curaçaose
maatschappij. Uit de tekst van
het gepubliceerde beleid hebben
eisers naar het oordeel van het

gerecht kunnen en mogen be-
grijpen dat zij onder de reikwijd-
te van dit beleid vallen.”

Over het IR-beleid wordt na-
der uitgelegd dat dit gold voor
vreemdelingen die (1) op legale
wijze voor 13 maart 2020 naar
Curaçao zijn gekomen, (2) geen
gevaar vormen voor de openbare
orde en (3) voldoende middelen
van bestaan kunnen aantonen
en van toegevoegde waarde zijn
voor de Curaçaose maatschap-
pij. Voor die specifieke groep is
gedurende een bepaald tijdsbe-
stek een soepeler aanvraagregi-
me gehanteerd.

Uit het vonnis blijkt overigens
dat het hier niet om tien perso-
nen ging, maar dat het gerecht
hen geselecteerd had uit een
groep van honderd. Tijdens een
regiezitting zijn samen met het
gerecht afspraken gemaakt over
de wijze van behandeling van de
ongeveer 100 bij het gerecht in-
gediende beroepen. Het vonnis:
,,Kort gezegd is tijdens de regie-
zitting afgesproken dat partijen
tien zaken selecteren die een re-
presentatief beeld geven van de
(persoonlijke) omstandigheden
die spelen in alle honderd za-
ken. Die tien zaken worden be-
handeld door het gerecht en
daarin zal het gerecht uitspraak
doen.” 

De zaak wordt nog levendiger
nu uit het vonnis blijkt om wie
het in deze tien gekozen geval-
len gaat. Als gekeken wordt naar
afkomst, dan gaat het om vier

Haïtianen, drie Venezolanen,
twee Jamaicanen en een Chi-
nees, zes mannen en vier vrou-
wen. Zij zijn werkzaam als
schoonmaker/tuinman, stylist
en banketbakker, bouwer, me-
dewerker schoolkantine, mon-
teur, dienstbode en bejaarden-
verzorgster. Niet allemaal zijn
het zelfstandige eigen onderne-
mers. Een van hen heeft al
meerdere keren een verblijfsver-
gunning gekregen. Sommigen
hebben kinderen en partners
met de Nederlandse nationali-
teit. 
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‘Vreemdelingen
geen toevoeging’
Minister: 100 ongedocumenteerden zijn te laag geschoold 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit het onlangs gevallen vonnis met betrekking tot het ‘Integrashon Res-
ponsabel’ (IR)-beleid komt naar voren dat een van de redenen van de Justitieminister
voor de afwijzing is, dat de ongedocumenteerden een laag opleidingsniveau hebben,
waardoor zij niet van toegevoegde waarde zijn voor de Curaçaose maatschappij. 

Dit jaar viel er veel regen op het
eiland. FOTO JEU OLIMPIO

Goede opbrengst Walking Dinner

Rotary Walking Dinner
was dinsdagavond 29
november weer een
succes. Aldus de orga-
nisatie. Bijna 200 deel-
nemers hebben meege-
daan aan de wandeling
langs de restaurants in
Pietermaai. Vijf gangen
inclusief wijn werden in
acht verschillende
restaurants geserveerd. ,,De sfeer in Pietermaai was uitstekend en
iedereen heeft genoten.” De deelnemers hebben samen met restau-
rants en leveranciers een bedrag van meer dan 15.000 gulden opge-
bracht voor Rotary-projecten die de ontwikkeling van de Curaçaose
jeugd stimuleert. Rotary Club Willemstad dankt iedereen voor hun
bijdrage aan dit evenement. FOTO’S KYLEDOESVISUALS

Orkaantijd
voorbij



Van onze redactie
Willemstad - Voyager of the
Seas, een cruiseschip van Royal
Caribbean Cruise Line, heeft
gisteren Curaçao voor het eerst
bezocht met in totaal 3.765
cruisepassagiers aan boord. 

Omdat het de eerste keer was
dat dit cruiseschip Curaçao
aandeed, werden Curaçao Ports
Authority (CPA) samen met
scheepsagent Maduro Shipping
en het Curaçaose toeristenbu-
reau CTB uitgenodigd voor de
traditionele inaugurele plechtig-

heid aan boord. Behalve de
kapitein van het schip voerde
ook de vertegenwoordiger van
het havenbedrijf het woord.

Sem Ayoubi van CPA heeft
in zijn toespraak benadrukt dat
Curaçao een langdurige relatie
heeft met de cruisemaatschap-
pij Royal Caribbean en dat
nauw samen wordt gewerkt met
hun teams, zowel aan de kant
van ‘branding’ als aan de corpo-
rate zijde. ,,Daarom is het ge-
weldig om te zien dat Royal
Caribbean is uitgegroeid tot een

van de grootste namen op Cura-
çao.” Tot aan november dit jaar
telde Curaçao ongeveer 60
bezoeken van schepen met bij
elkaar ongeveer 180.000 passa-
giers ‘alleen al van Royal Carib-
bean’. ,,Dat is gewoon fantas-
tisch, vooral na de moeilijke
periode die we allemaal hebben
doorgemaakt.” Harmony of the
Seas, een ander cruiseschip van
de Royal Caribbean Cruise Line,
bezocht gisteren ook Curaçao
met totaal 5.853 cruisepassa-
giers.
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The Consulate General of the United States in Curacao seeks  
 

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT ASSISTANT 
(Full Time, 40 Hours) 

 

https://cw.usconsulate.gov/consulate/jobs/ 

 

Deadline for applications December 19, 2022 
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Ontsnapte tbs’er is neef Windster

Eerste bezoek Voyager of the Seas

Van onze redactie
Willemstad - De in Neder-
land ontsnapte tbs’er die
woensdag een vrouw neer-
stak in Soest is de 31-jarige
Kendrick M., bevestigen
bronnen aan de NOS. M.
werd opgepakt. 

Hij is de neef van een andere
eerder ontsnapte en nog altijd
voortvluchtige tbs’er: Sherwin
Windster. De volledige achter-
naam van M. wordt in de Neder-
landse media niet genoemd; hij
en Windster hebben een Caribi-
sche afkomst.

Een woordvoerder van de
Pompekliniek bevestigt dat M.
in een winkel de benen nam, in
een klaarstaande auto sprong en
verdween. De begeleider rende

nog achter hem aan. In 2015
werd Kendrick M. in hoger be-
roep veroordeeld tot negen jaar
cel en tbs voor het doden van
zijn ex-vriendin, Marigret Ful-
linck (20) uit Rotterdam. In
2012 bracht hij zijn ex-vriendin
om het leven en dumpte haar li-
chaam in een koffer in het wa-
ter. Sinds 2019 verbleef hij in de
Pompekliniek in Nijmegen.

M. ontsnapte aan zijn begelei-
der en stak daarna een 27-jarige
vrouw neer. De vrouw, die ver-
moedelijk geen willekeurig
slachtoffer was, raakte ernstig
gewond, maar haar toestand was
volgens de politie stabiel. Enkele
uren na het incident werd M. ge-
arresteerd.

M. is een neef van de eerder
dit jaar ontsnapte - en nog altijd
niet gevonden - tbs’er Sherwin

Benshomin Windster. Afgelo-
pen zomer ontsnapte Windster
samen met Luciano D. uit de-
zelfde kliniek. D. werd later op-
gepakt, maar van Windster ont-

breekt nog altijd ieder spoor.
Sinds half november staat hij op
de Nationale Opsporingslijst.

Na die ontsnapping in juni
werden alle verloven in de Pom-

pekliniek tijdelijk ingetrokken.
Inmiddels lopen de verloven
weer volgens planning, meldt
een woordvoerder van de kli-
niek.

Royal Caribbean is uitgegroeid tot een van de grootste namen op Curaçao. FOTO CPA

FAILLISSEMENT 
 
Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 
d.d. 30 november 2022 is de besloten vennootschap RICH 
INTERIORS B.V., statutair gevestigd te Curaçao en 
kantoorhoudende aan de Dr. M.J. Hugenholtzweg 25 A-D, 
Willemstad, Curaçao in staan van faillissement verklaard 
met benoeming van de heer mr. O. Nijhuis tot rechter-
commissaris en aanstelling van ondergetekende tot curator. 
Crediteuren van Rich Interiors B.V. worden hierbij 
uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen bij de 
curator. 

Curator, 
mr. Danilo C. Narvaez 

Pietermaai 123, P.O. Box 504 
Tel.: +599 9 461 3400 

 Mobiel: +599 9 670 8099 
E-mail: Narvaez@vaneps.com 

Website: Vaneps.com

Advertentie

MAINTAIN YOUR BOAT OR 
SEA-DOO REGULARLY! 

WWW.CITRO.ORG

913
FOR EMERGENCIES

ENJOY THE SEA RESPONSIBLY

Advertentie



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Ro-
nald McDonald Huis Charities
Curaçao (RMHC) heeft afgelo-
pen zaterdag in samenwerking
met KLM Royal Dutch Airlines
een K’s for Kids-run voor het

goede doel georganiseerd. De
K’s for Kids-groep bestond uit
leerlingen van het Radulphus
College en de International

School of Curaçao die deelna-
men aan de 9e editie van het
KLM Curaçao Marathon-week-
end. Ondanks de regen hebben
de kinderen genoten van de
marathon en was het een dag
om niet snel te vergeten.

De leerlingen van het Radul-
phus College en de Internatio-
nal School of Curaçao deden
mee aan de 5 km als team. Elke
loper werd gevraagd om spon-
sors te zoeken. Het doel was om
bewustzijn te creëren en geld in
te zamelen voor de Ronald
McDonald House Charities
Curaçao Foundation (RMHC).
De deelnemende leerlingen van
het Radulphus College en de
International School of Curaçao
slaagden erin om 3.679 gulden
op te halen. Tijdens het bezoek

van de KLM-medewerkers aan
het RMHC in het Curaçao Me-
dical Center (CMC) heeft Maar-
ten Nelis, area controller Bene-
lux, Dutch Caribbean & Suri-
nam, iedereen verrast door het
ingezamelde bedrag te verdub-
belen.

In totaal is er 7.358 gulden
opgehaald voor RMHC.

RMHC creëert en onder-
steunt programma’s die een
directe impact hebben op de
gezondheid en het welzijn van
kinderen en hun families.

Met hun hoofdprogramma
Ronald McDonald Familieka-
mer, hebben ze een positieve
invloed gehad in het leven van
meer dan 14.705 families met
zieke kinderen.

De volgende K’s for kids-loop
vindt plaats tijdens de 10e editie
van de KLM Curaçao Marathon
in 2023.

Excuses en koudwater-
vrees Nederland
Ik heb onlangs nog even contact
gehad met Gibi Bacilio, een
zeer gewaardeerde en in veel
opzichten bevlogen oud-leerling
uit vroeger jaren. Gibi staat voor
de drie-eenheid, Erkenning-Ex-
cuses-Herstel. Hij bevestigt dat
dit ook de lijn is die wordt ge-
volgd door Aruba, Bonaire, Sint
Maarten, Saba en Sint Eustati-
us. Ten overvloede stelt hij vast

dat dit ook de lijn is van het
Caribisch economisch samen-
werkingsverband Caricom en
het Nationaal instituut Neder-
lands slavernijverleden en erfe-
nis (NiNsee). Dit lijkt me alles-
zins logisch en niet te veel ge-
vraagd. Omdat er zoveel sociale
en politieke banden met Neder-
land zijn, heeft Nederland de
morele plicht om het oor te
lenen aan direct betrokkenen.
Maar Nederland heeft koudwa-
tervrees en is bang voor een
soort dictaat van ‘Overzee’. Dat
is absoluut niet hun bedoeling.
Heb alsjeblieft een beetje ver-
trouwen in de mensen. Het zijn
ontwikkelde mensen en ze
komen niet pas van de boot uit
Afrika, mocht het Nederlandse
kabinet dit soms denken.

Fred de Haas, Nederland
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VANDAAG
Wisselend bewolkt met en-
kele plaatselijke buien. De
wind is noordoost en zacht
tot matig; kracht 3 tot 4.
Overdag bij windvlagen;
kracht 5 tot 6. De zee is rus-
tig tot vrij rustig met golf-
hoogtes van 0,5 tot 1,5 meter

Overwegend half bewolkt
met nog kans op enkele bui-
en.
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windkracht 3 - 4 bft
golfhoogte 0.5 - 1.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN

Ter overname
aangeboden een middel-
grote medisch prak  jk in 
mul  func  oneel gebouw.

Tel: 6926205
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7.358 Gulden voor RMHC

Veel te doen open dag Christoffelpark 

De jaarlijkse open dag van het Christoffelpark en de Dia di Sabaneta bij Landhuis Savonet, georganiseerd door Carmabi en Echi Cijntje, zijn
goed bezocht. Er konden vanaf de vroege uurtjes verschillende wandelroutes gelopen worden. Ook de bijgebouwen en het Savonet Muse-
um waren gratis te bezoeken. Er waren op het terrein verschillende informatiekraampjes, stands met etenswaren en souvenirs en er was
een speurtocht voor kinderen over flora en fauna. Premier Gilmar Pisas (MFK) en de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Rui-
sandro Cijntje (PNP) openden de dag officieel. Carmabi-directeur Paul Stokkermans hield een speech en gaf de bewindslieden een rondlei-
ding. FOTO’S CARMABI

In totaal werd er 7.358 gulden opgehaald voor het RMHC. LEZERS AAN HET WOORD

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com



Uit de jongste uitvoeringsrap-
portage blijkt dat het begrotings-
jaar 2022 zich in lijn ontwikkelt
met het pre-coronajaar 2019, dat
afsloot met een tekort op de ge-
wone dienst van 40 miljoen. 

In zijn oordeel bij de ontwerp-
begrotingswijziging 2022 gaf
het College financieel toezicht
(Cft) al aan dat een dergelijk te-
kort ook in 2022 haalbaar moet
zijn. De Rijksministerraad
(RMR) besloot op 30 september
jongstleden dat het tekort op de
gewone dienst over geheel 2022
maximaal 40 miljoen mag be-
dragen. Het Cft adviseert om
‘mitigerende maatregen’ in te
zetten om de lasten te beheersen
en daarmee het tekort te beper-
ken.

,,In vergelijking met de reali-
satie tot en met het derde kwar-
taal in 2019 blijven de winstbe-
lasting en vergunningen-fee
achter”, constateert het Cft. Sint
Maarten realiseerde tot en met
het derde kwartaal van dit jaar
(slechts, red.) 10 miljoen aan
winstbelasting. De realisatie van
de vergunningen-fee tot en met
het derde kwartaal van 2022 be-
draagt 11 miljoen, en blijft daar-
mee 6 miljoen achter ten op-
zichte van 2019.

Sint Maarten startte in het
tweede kwartaal van 2022 een
project met compliance-verho-
gende maatregelen voor de ver-
gunningen-fee waar de inning
van 12 miljoen aan achterstallige
casino-fees onderdeel van uit-
maakt.

De voortgang hiervan ‘blijkt
niet uit de rapportage’ over het
derde kwartaal, aldus het Cft.
Het College adviseert om bij de
rapportage over het vierde kwar-
taal de (verwachte) resultaten in-
zichtelijk te maken.

De post overige baten stijgt in
het derde kwartaal van 2022
naar 28 miljoen. Hiervan heeft
21 miljoen betrekking op niet-
gealloceerde belastingen en ver-
gunningen. ,,Vanwege tekortko-
mingen in de financieel-admini-
stratieve organisatie slaagde Sint
Maarten er tot op heden niet in
de overige baten toe te rekenen
aan de juiste belasting- en ver-
gunningensoorten.”

De regering van Sint Maarten

verwachtte in het derde kwartaal
een inhaalslag te maken, ‘maar
is hierin niet geslaagd, mede
omdat er opnieuw achterstan-
den zijn ontstaan’. Het (ei)land
is inmiddels een project gestart
dat moet bijdragen aan een tijdi-
ge allocatie van betalingen aan
de juiste categorie.

,,Het Cft adviseert om dit pro-
ject te prioriteren.’ Het Cft advi-
seert al geruime tijd dat Sint
Maarten aanpassingen moet
doorvoeren ten aanzien van het
belastingstelsel. ,,Tot op heden
slaagt Sint Maarten hier niet in.” 

Het College heeft een duide-
lijk standpunt: ,,Op de korte ter-
mijn dienen een casinobelas-
ting, een omzetbelasting op de
particuliere import van goede-
ren, en een hervorming van de
logeerbelasting, waaronder de
inning via Airbnb, te worden in-
gevoerd.”

Hoffman sluit GEW af

De Global Entrepreneurship Week (GEW), eigenlijk ‘maand’, is afgesloten met een presentatie van Jeff
Hoffman (links), de voorzitter van moederorganisatie Global Entrepreneurship Network (GEN). Hoff-
man heeft ook Bonaire bezocht. Tijdens de afsluitende bijeenkomst in het onderkomen van de Centrale
Bank, heeft de voorzitter van medeorganisator Fundashon Negoshi Pikiña, Elgenia Pieternella, een plak-
kaat overhandigd aan Gabriël ‘Boy’ Magdalena (rechts) als oprichter van General Catering. Dit bedrijf
bestaat dit jaar 50 jaar. Magdalena is ook erkend om zijn vele bijdragen als adviseur bij verschillende
organisaties. FOTO’S JEU OLIMPIO
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Tekort SXM
ontwikkelt
zich in lijn
Cft: Aan financiële administratie 
Land schort van alles
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - Tot en met het derde kwartaal
toont de gewone dienst van Sint Maarten een tekort van
27 miljoen gulden. 

Van onze redactie
New York - Netflix heeft de han-
delsdag gisteren in New York
met een flinke plus afgesloten.
Beleggers lijken in toenemende
mate vertrouwen te hebben in
de goedkopere abonnementen
van de streamingdienst. Soft-
warebedijf Salesforce behoorde
tot de grootste dalers. Een van de
topmannen van dat bedrijf gaf te
kennen dat hij zijn functie neer-
legt met ingang van het nieuwe

jaar, wat leidde tot onrust. Net-
flix klom krap 4 procent. De stre-
amingdienst lijkt beleggers ein-
delijk te overtuigen van hun
goedkopere, door advertenties
ondersteunde abonnementen.

Door de hoge inflatie is een duur
Netflix-abonnement vaak het
eerste waar de Amerikaanse
consument op bespaart.
Met de goedkope abon-
nementen hoopt Netflix
dat besluit voor te zijn.

Softwarebedrijf Sales-
force verloor ondanks be-
ter dan verwachte resultaten dik
8 procent. Beleggers leken te
zijn geschrokken van de aankon-
diging dat mede-topman Bret
Taylor eind januari vertrekt bij
het bedrijf. Wells Fargo (min 2,3
procent) stond ook bij de zak-
kers, nadat de Amerikaanse
bank bekendmaakte nog eens
honderden medewerkers van
hun hypotheekdivisie te ont-
slaan. Daartoe zag de bank zich
genoodzaakt nu er minder vraag
is naar hypotheken door de hoge
rentetarieven.

De Dow-Jonesindex sloot de
handelsdag af met een verlies
van 0,6 op 34.395,01 punten. De
S&P 500 verloor 0,1 procent tot
4.076,57 punten. De Nasdaq

was de licht positieve uitzonde-
ring met een slotstand van
11.482,45 punten, hetgeen een
winst van 0,1 procent betekende.

Beleggers reageerden ook op
nieuwe cijfers van marktonder-
zoeker ISM over de Amerikaan-
se industrie. Daaruit bleek dat
de sector voor het eerst sinds het
voorjaar van 2020, het begin van

de coronacrisis, te ma-
ken heeft met krimp.
Zo verzwakte de pro-
ductie in het land,
vooral als gevolg van
dalende orders. Ook

bleken de voorraden in het
traagste tempo te zijn geslonken
sinds april 2020, wat de terugval
in het aantal nieuwe orders kan
verklaren.

Netflix bij stijgers
op Wall Street

1 december

per vat

30 november

$81,36

$80,88

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 
Reischeques  en 
Overboekingen

Verkoop aan 
Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 130,01 130,87 132,99
GBP-Engelse Pound Sterling 2,09 2,14 2,23
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 188,30 189,02 191,72
CAD-Canadese Dollar 1,30 1,32 1,36
EUR-EURO per EUR.100 184,14 185,82 189,56
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101,20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 
stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het 

deviezenverkeer.
*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 1 december 2022

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, Curaçao.   
Tel. (599 9) 434-5500 Website: centralbank.cw 

Aankoop van

Advertentie

Uit de meest recente uitvoe-
ringsrapportage blijkt dat Sint
Maarten eind september 2022
beschikte over (slechts) 20
miljoen gulden aan liquiditei-
ten. De liquiditeiten zijn ten
opzichte van eind juni per
saldo afgenomen met 8 mil-
joen. Sint Maarten verwacht

een saldo van nihil eind 2022
(dat zou impliceren dat er
opnieuw liquiditeitssteun van
Nederland gevraagd moet
worden, red.)
Om een juiste analyse te kun-
nen maken van de liquiditeits-
positie en risico’s dienen vol-
gens de Cft ook de kortlopen-

de schulden meegenomen te
worden en de nog te verwach-
ten inkomsten die geen be-
trekking hebben op het huidi-
ge begrotingsjaar 2022; zoals
de inning van achterstallige
erfpacht, casino-fees en vesti-
gingsvergunningen. Deze
informatie ontbreekt nu.

Liquiditeitspositie precair
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Curaçao

Door Joseph Chamie 

M igratie is uitgegroeid
tot een probleemdos-
sier voor een groei-

end aantal landen overal ter
wereld. Ook (ei)landen als
Curaçao, Aruba en Sint Maar-
ten en in mindere mate Bonai-
re, Sint Eustatius en Saba
kampen ermee. De ABC-eilan-
den de laatste jaren vooral
vanwege de langdurige malaise
in buurland Venezuela, waar-
door wekelijks zich nieuwe
‘ongedocumenteerden’ aan-
melden. Regeringen lijken niet
te weten hoe ze met deze crisis
moeten omgaan, zegt demo-
graaf Joseph Chamie in een
opiniebijdrage voor persbureau
IPS. Het Antilliaans Dagblad
publiceert hieronder zijn bij-
drage integraal.

Landen die door migranten
worden uitgekozen als hun
bestemming krijgen vandaag
de dag te maken met record-
aantallen illegale aankomsten
op de kusten en aan de gren-
zen. Daardoor verblijven mil-
joenen mannen, vrouwen en
kinderen er zonder papieren.

In veel van die landen ziet
de publieke opinie illegale
migratie als een bedreiging
voor de nationale soevereiniteit
en een ondermijning van de
culturele integriteit. Illegale
migratie zorgt ook voor een
financiële aanslag op publieke
middelen.

Sommige politici, net als
een groot deel van de bevol-
king in die landen, hebben de
aanhoudende illegale immigra-
tie naar hun grenzen en kus-
ten beschreven als een ‘inva-
sie’, een ‘slagveld’ en een ‘be-
dreiging voor de veiligheid’. In
sommige gevallen werd de
regering opgeroepen om de
migranten ‘onmiddellijk terug
te sturen’.

De bezorgdheden van de
bevolking over immigratie
wordt weerspiegeld in de groei-
ende invloed van extreemrecht-
se politieke partijen in landen
als Oostenrijk, Denemarken,
Finland, Frankrijk, Hongarije,
Italië, Zweden en de Verenigde
Staten.

Ook netwerken van mensen-
smokkelaars dragen bij aan de
toenemende crisis in de illega-
le migratie. Ze genereren ook
enorme winsten voor crimine-
le organisaties. De netwerken
misbruiken de migranten
onder het mom van diensten
zoals vervoer, accommodatie
en cruciale informatie.

Beperkte successen
Overheidsprogramma’s en
plannen om zulke smokkelnet-
werken tegen te gaan hebben
slechts beperkte successen
geboekt. Ook internationale
pogingen om illegale migratie
aan te pakken, zoals het Global
Compact on International
Migration in 2018, hebben de
toevlucht van illegale vluchte-
lingen, noch de activiteiten van

mensensmokkelaars vermin-
derd.

Een belangrijke drijfveer van
illegale immigratie is natuur-
lijk het
grote en
groeien-
de aan-
tal man-
nen,
vrouwen
en kin-
deren
dat koste wat het kost naar een
ander land willen migreren -
zelfs illegaal. Het aantal perso-
nen dat wil migreren naar een
ander land wordt wereldwijd
geschat op bijna 1,2 miljard,
ongeveer 15 procent van de
wereldbevolking. Deze groep
die droomt van migreren is
ook meer dan vier keer zo
groot als het huidige aantal
migranten wereldwijd - 281
miljoen in 2020.

Illegale migratie
De Verenigde Staten zijn het
meest favoriete bestemmings-
land met, in 2022, in totaal
bijna 48 miljoen inwoners die
elders werden geboren - 14
procent van het totale aantal
Amerikanen. Naar schatting
een kwart van deze migranten,
11,4 miljoen mensen, verblijft
er illegaal.

Het totale aantal migranten
ter wereld is bekend, maar de
cijfers over illegale migratie
zijn hooguit een schatting.
Twintig jaar geleden werd het
aantal illegale migranten ge-

schat op 20 procent van het
totale aantal migranten. Van-
daag zou dat betekenen dat er
ongeveer 56 miljoen mensen

illegaal in
de VS
verblijven.
Als deze
bereke-
ning wordt
doorge-
trokken
voor de

wereld, kunnen we stellen dat
er globaal zo’n 70 miljoen
mensen onwettelijk verblijven
in een land dat niet hun ge-
boorteland is. 

Recht op asiel
In respectievelijk artikel 13 en
14 van de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de
Mens staat: ‘ Eenieder heeft
het recht om elk land, ook het
zijne, te verlaten en naar zijn
land terug te keren’, en ‘Eenie-
der heeft het recht om in ande-
re landen asiel tegen vervol-
ging te zoeken en te krijgen’.

Belangrijk is echter dat niet
iedereen het recht heeft om
een ander land binnen te ko-
men of er te blijven. Het op
illegale wijze binnenkomen in
een land of er langer blijven
dan tijdelijk is toegestaan, zijn
duidelijk geen erkende men-
senrechten. Om asiel te verkrij-
gen, moet een persoon boven-
dien voldoen aan de internatio-
naal erkende definitie van een
vluchteling.

Volgens het Vluchtelingen-

verdrag van de Verenigde
Naties van 1951 en het Protocol
van 1967 is een vluchteling
een persoon die niet naar zijn
of haar land van herkomst kan
of wil terugkeren vanwege
vervolging in het verleden of
de gegronde vrees om in de
toekomst vervolgd te worden
‘vanwege ras, religie, nationali-
teit, lidmaatschap van een
bepaalde sociale groep of poli-
tieke overtuiging’.

Moeilijke levensomstandig-
heden zoals werkloosheid,
armoede, slechte huisvesting,
een gebrek aan gezondheids-
zorg, onenigheid in het huwe-
lijk of politieke onrust zijn
geen gegronde reden voor een
individu om de status van
internationaal erkende vluchte-
ling te verwerven, noch voor
een legitieme aanvraag op
asiel.

Bij gebrek aan het universe-
le recht om naar een ander
land te migreren, wenden
mensen die dat willen zich
steeds vaker tot illegale immi-
gratie. En bij aankomst in het
land van bestemming claimen
velen hun recht om asiel aan te
vragen.

Eenmaal aangekomen in
een bestemmingsland duurt
de juridische afhandeling van
een asielaanvraag vaak jaren,
waardoor aanvragers de tijd
krijgen om een gezin te stich-
ten, werk te vinden en te inte-
greren. Ook zijn veel van de
niet-geautoriseerde migranten
ervan overtuigd, op basis van

de ervaringen van miljoenen
voor hen, dat de overheid hen
niet zal repatriëren, zelfs niet
als hun asielaanvraag wordt
afgewezen, wat meestal wel het
geval is.

Ontheemding
De toenemende illegale immi-
gratiecrisis wordt daarnaast
ook bemoeilijkt door de naar
schatting 103 miljoen mensen
die medio 2022 wereldwijd
gedwongen zijn ontheemd.
Dat aantal is een recordhoogte
en zal naar verwachting de
komende jaren nog groeien.

Ongeveer de helft van de
‘gedwongen ontheemden’ was
intern ontheemd en 5 procent
waren mensen die internatio-
nale bescherming nodig had-
den.

Wereldwijd kent de wereld
de laatste twee decennia een
groei van 38 miljoen naar bijna
86 miljoen gedwongen ont-
heemden, intern ontheemde
mensen en vluchtelingen. De
meesten onder hen zijn in
deze situatie beland vanwege
extreem weer: hitte, overstro-
mingen of bosbranden.

Bovendien wordt verwacht
dat het aantal van zulke ont-
heemden de komende decen-
nia aanzienlijk zal toenemen.
Sommige schattingen suggere-
ren dat meer dan een miljard
mensen, grotendeels uit min-
der ontwikkelde landen, ont-
heemd kan worden als een
gevolg van het klimaat en door
burgerlijke onrust tegen het
midden van deze eeuw.

Krachten die tot 
migratie leiden
De globale trends die bijdragen
aan deze toenemende illegale
migratiecrisis zijn overduide-
lijk: demografie, armoede,
smokkelnetwerken, burgerlijke
onrust en toenemende kli-
maatverandering zijn machtige
krachten die illegale immigra-
tie voeden.

Deze krachten zijn zo sterk
dat ze illegale migratie, zelfs
van niet-begeleide kinderen,
bevorderen. Deze migranten
zullen zich in een aantal be-
stemmingslanden willen vesti-
gen en zullen niet snel bereid
zijn terug te keren naar hun
land van herkomst. Ook is het
zo dat de meeste van de men-
sen die nu illegaal in landen
verblijven, waarschijnlijk niet
zullen worden gerepatrieerd.

Ten slotte is het ook duide-
lijk dat noch regeringen, noch
internationale agentschappen
er tot nog toe in zijn geslaagd
om met effectief beleid en
programma’s aan te tonen dat
ze de toenemende wereldwijde
migratiecrisis weten aan te
pakken.

De auteur van deze opiniebijdra-
ge, Joseph Chamie, is een onaf-
hankelijk adviserend demograaf
en voormalig directeur van de
Bevolkingsdivisie van de Verenig-
de Naties (VN).

Illegale migratie:
een wereldcrisis

De ABC-eilanden krijgen de laatste jaren vooral vanwege de langdurige malaise in buurland Venezuela te
maken met recordaantallen illegale aankomsten op de kusten.

OPINIE

Cijfers over 
llegale migratie

hooguit een schatting



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao moet
zich voorbereiden op hoe de
door Nederland toegezegde
200 miljoen euro aan ‘excu-
ses, erkenning en herstel’
voor het slavernijverleden,
besteed gaan worden. 

Dat vindt Statenlid Sheldry
Osepa (PNP). Hij zou daarom
premier Gilmar Pisas (MFK) in
het parlement willen uitnodigen
om hierover uit te weiden. 

,,We moeten de garantie heb-
ben dat die 200 miljoen euro be-

steed wordt aan het welzijn van
de bevolking en diegenen die dit
geld het meest nodig hebben
voor hun ontwikkeling”, zo voert
het Statenlid aan. 

Osepa verwijst naar de berich-
ten in de media waarin gemeld

wordt dat de Nederlandse rege-
ring van plan is excuses aan te
bieden. Dit volgt volgens hem op
het rapport ‘Adviescollege Dia-
looggroep Slavernijverleden’ dat
aan het Nederlandse parlement
is aangeboden. 

,,Dit adviescollege heeft dialo-
gen gevoerd met verschillende
instanties en personen op de 
eilanden en in Nederland. Tij-
dens het Interparlementair 
Koninkrijksoverleg (Ipko) is 
ook over het onderwerp gespro-
ken. In het rapport wordt ge-
concludeerd dat er erkenning,
excuses en herstel moeten ko-
men voor het slavernijverleden.
Veel mensen in de samen-
leving voelen nog elke dag de 
effecten van onze gecompliceer-
de geschiedenis. Voor velen
biedt ons land geen gelijke 
kansen. Velen moeten nog 
elke dag overleven. Mensen wer-

ken hard maar verdienen te 
weinig. Het rapport geeft 
hen allen een stem”, aldus Ose-
pa. 

De PNP’er geeft aan dat op
het eiland 52 nationaliteiten wo-
nen en dat niet iedereen het be-
lang inziet van erkenning, excu-
ses en herstel. Van de minister-
president wil hij weten wat het
standpunt is van de regering
met betrekking tot de excuses
die Nederland beoogt op 19 de-
cember aan te bieden. 

,,Is Curaçao bij deze plannen
betrokken? Gaat het alleen om
excuses of zullen er meer activi-
teiten hieromtrent georgani-
seerd worden? Is de regering 
op de hoogte van het herstelbe-
drag van 200 miljoen euro?
Krijgt Curaçao zeggenschap 
in de projecten die met dit geld
opgezet gaan worden? En wie
voert de supervisie over dit
geld?”, zo wil het Statenlid we-
ten.

Hellingbaan bij prieel Brionplein

Op de internationale Dag voor Personen met een Beperking zijn de
stichtingen die de belangen behartigen van deze doelgroep geïnfor-
meerd door architect Noemie Panneflek-de Lannoy dat er een hel-
lingbaan wordt gemaakt bij het prieel op het Brionplein. Hier wordt
jaarlijks op 3 december door de organisaties een fair georganiseerd
om aandacht te vragen voor de inclusie van mensen met een beper-
king. Thema dit jaar is ‘vier de mogelijkheden en wat kan’. De activi-
teiten zijn morgen vanaf 14.00 op het Brionplein. Op de foto de
dankbare gebruikers. FOTO FUNDASHON ALTON PAAS

Antilliaans Dagblad Vrijdag 2 december 2022 11

Curaçao 

Nieuw bestuur voor
HBN Law & Tax

Global reach, local roots
Op 1 januari 2023 treedt 
een nieuw bestuur aan bij 
HBN Law & Tax, de groot-
ste  juridisch-fi scaal dienst-
verlener in de Dutch Carib-
bean. Na 23 jaar zwaait Eric 
de Vries af als Managing 
Partner, samen met Luigi 
Virginia die sinds 1 janu-
ari 2008 zi   ng hee   in 
het bestuur. Het nieuwe 
bestuur bestaat uit Jan Pas, 
Marcha Woudstra en Wen-
dell Meriaan. Eric de Vries 
gaat zich de komende jaren 
onder meer concentreren 
op de verdere uitbouw 
van de energie- en infra-
structuurprak  jk van kan-
toor. Luigi Virginia zal zich 
blijven toeleggen op de 
bestuurs- en staatsrechteli-
jke prak  jk. 

“Wij springen op een rij-
dende trein” zegt Jan Pas, 
de nieuwe Managing Part-
ner. “Onder leiding van Eric 
de Vries hee   HBN Law & 
Tax zich de afgelopen jaren 
stormach  g ontwikkeld in 
de Caribische regio en daar-
buiten. Wij hebben ons in 
2015 succesvol geves  gd in 
Nederland. Met de komst 
van Wendell Meriaan’s 
team hee   zich in 2019 een 
vooraanstaande fi scaalrech-
telijke prak  jk bij kantoor 
gevoegd en onlangs is met 
de invlech  ng van Kenswil 
& Co een sterke posi  e 
gerealiseerd in Suriname. 
Daarmee is de rek er voor 
ons nog niet uit. Er zullen 
doorlopend uitdagingen en 
kansen zijn, waarop wij wil-
len an  ciperen. Maar wat 
voor ons al  jd voorop zal 
staan, is dat wij een vertrou-
wde partner zijn voor onze 
lokale en interna  onale 
cliënten en een aangename 

werkomgeving voor onze 
medewerkers”.

Marcha Woudstra werkt 
bijna 15 jaar bij HBN Law 
& Tax. “Mijn rol binnen het 
bestuur zie ik als die van een 
inspirerende, coachende 
people manager. Er loopt 
veel talent rond op ons kan-
toor, het uitbouwen van 
deze rol binnen het huidige 
management is van belang 
voor het aantrekken en be-
houden van advocaten en 
medewerkers binnen de 
organisa  e. De poten  e is 
groot en die gaan wij verder 
vergroten door exper  ses 
nog beter aan elkaar te 
verbinden om onze cliënten 
op  maal te kunnen bedi-
enen. De wereld van onze 
cliënten is complexer aan 
het worden, ook juridisch, 
en wij zien dat zij behoe  e 
hebben aan een holis  sche 
benadering door hun advi-
seurs. Up to the next level!”

Head of Tax Wendell Meri-
aan voert de fi scale prak  -

jkgroep aan. “HBN Law & 
Tax is het grootste kantoor 
in de regio voor juridische 
en fi scale dienstverlening, 
én met local roots. Wij lat-
en zien welke kracht er van 
een ware inclusieve cultuur 
uitgaat. Wij koesteren onze 
ona  ankelijkheid en bewe-
gingsvrijheid om te kunnen 
ondernemen en in te spelen 
op veranderingen en kan-
sen.  Zien wij als organisa  e 
mogelijkheden, dan pakken 
wij die op. Stay tuned. There 
is more to come!” besluit 
Wendell Meriaan. 

Voor meer informa  e

Jan Pas (Managing Partner): 
jan.pas@hbnlawtax.com  
+(599-9) 43 43 300

Marcha Woudstra: marcha.
woudstra@hbnlawtax.com  
+(599-9) 43 43 300

Wendell Meriaan: wendell.
meriaan@hbnlawtax.com 
+(599-9) 43 43 300

Advertorial

Excuses slavernij in de Staten

Vierenveertig misdrijven
met een hoge impact 

‘Praten over besteding toegezegde 200 miljoen euro’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie tekent in
zes dagen tijd, van 21 tot en met
27 november, maar liefst 44
misdrijven op die een grote im-
pact hebben op de slachtoffers.
De meeste misdaden betreffen
inbraken, te weten 28. 

Het gaat om het binnengaan

van huizen (18), bedrijven (2) en
auto’s (8). Verder zijn er drie
overvallen (atrako’s) geweest en
is tot twee keer toe een auto ge-
stolen en twee keer een poging
daartoe gedaan. Tot slot is er
weer een hoog aantal meldingen
van relationeel geweld, namelijk
negen.
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Sint Maarten

Advertentie Curaçao 

Land SXM wint
zaak erfpachtrecht 
Claim van Alegria Real Estate om waterrechten afgewezen
Van onze redactie
Philipsburg - ,,Een enorme overwinning! We hebben ons best gedaan om het land, de
zee en het milieu te beschermen. Dat is vandaag gelukt.” Minister Egbert Doran van
Vromi reageert op het vonnis van het hof, dat bepaalde dat het Land Sint Maarten de
erfpachtrechten behoudt. 

Luxe jacht Evrima 
in Port St. Maarten

De claim van Alegria Real
Estate om 13.525 vierkante meter
aan waterrechten gedurende 60
jaar te krijgen, is afgewezen.

Het hof deed deze uitspraak
vrij recent, op 25 november. De
inzet was een gebied aan de Bur-
geaux-baai in Maho, dat grenst
aan The Morgan Resort. Dat is
eigendom van Alegria. Het real
estate-bedrijf claimde dat er een
overeenkomst is tussen het be-
drijf en de vorige regering.

De rechter in eerste aanleg
vonniste in september 2020 dat

het Land Sint Maarten de water-
rechten aan Alegria moest ge-
ven. Dit was op basis van een ju-
ridisch bindende schikkings-
overeenkomst. De rechter legde
ook een boete op van 10.000
gulden per dag, als het Land het
overeengekomen ontwerpbe-
sluit ‘vestiging’ niet zou uitvaar-
digen. De advocaat van het Land
ging in beroep en verzocht om
de werking van het eerste vonnis
op te schorten. Het hof kende dit
verzoek in hoger beroep toe.

In een uitgebreide beslissing

van 9 pagina’s legt het hof de
overwegingen uit. Daarin staat
onder andere welke rechtbank
(administratief of civiel) de juis-
te was om over de erfpachtkwes-
tie te beslissen. De vraag was
ook of er wel sprake is van een
akkoord dat het Land Sint Maar-
ten bindt. Verder keek het hof of
Alegria een redelijke verwach-
ting kon hebben dat zij de ge-
noemde erfpachtrechten zou
krijgen. Het hof vindt echter dat
Alegria die verwachting van de
waterrechten niet kon hebben.

Domeinzaken had een negatief
advies gegeven. De minister
heeft in 2020 het verzoek om
waterrechten te krijgen afgewe-
zen.

De conclusie van het hof is 
dat het Land Sint Maarten niet
gebonden is aan de e-mail-
correspondentie tussen de oud-
advocaat die de zaak voor het
Land Sint Maarten behandelt en
de advocaat van Alegria. Juri-
disch moest eerst de beslissing
in eerste aanleg worden vernie-
tigd en de vorderingen van Ale-

gria moesten worden afgewe-
zen.

Minister Doran noemt het
vonnis een enorme overwinning
voor de bevolking. ,,Iets meer
dan twee jaar geleden heb ik toe-
gezegd om deze fout te herstel-
len. Mijn ambtenaren hebben
hun uiterste best gedaan om ons
land en de zee te beschermen.
We zullen blijven samenwerken
met niet-gouvernementele orga-
nisaties zoals de Nature Founda-
tion, in het belang van Sint
Maarten.”

Van onze redactie
Philipsburg - Het superjacht
Evrima van het bedrijf Ritz-Carl-
ton Yacht Collection is afgelo-
pen zondag voor het eerst de ha-
ven van Port St. Maarten bin-
nengevaren. Het gaat om een
jacht dat op maat is gemaakt. Bij
het binnenvaren werden de ka-
pitein en de bemanning begroet
door de waarnemend minister
van Toerisme en Economische
Zaken, Transport en Telecom-
municatie (TEATT) Ottley. 

Ritz-Carlton is een iconisch
hospitality-merk. Deze jachten
maken luxe cruises. Het super-
jacht is 190 meter lang en be-

schikt over 149 suites, allemaal
met een eigen terras. De serie
superjachten van Ritz-Carlton
hebben geavanceerde milieu-
kenmerken en zijn voorzien van
technologieën die de ecologi-
sche impact beperken. De Ritz-
Carlton Yacht Collection is van
plan om haar vloot uit te breiden
met twee extra schepen in 2024
(Ilma) en 2025 (Luminara). De
nieuwe schepen zullen worden
gebouwd door de scheepswerf
Chantiers de l’Atlantique in
Sant-Nazaire, Frankrijk. Het be-
drijf richt zich op intieme aan-
loophavens en de meeste reizen
duren zeven tot tien nachten.

Minister Ottley (tweede van links) verwelkomt de Evrima. 

De inzet is dit gebied aan de Burgeaux-baai in Maho.      FOTO VROMI



Het resort laat de band invlie-
gen uit Cuba. De Habana Vista
Social Club bestaat uit negen
topmuzikanten die hun sporen
in de Cubaanse muziekwereld
hebben verdiend. Naast de au-
thentieke Cubaanse muziek
worden bezoekers door de Cu-
baanse sigaren en rum meege-
sleept naar het land van Che Gu-
evarra en Fidel Castro. 

De Cubaanse Week begint
met een rum-markt bij Lemon-
grass. Rumliefhebbers kunnen
tien lokale soorten rum proeven
voor 150 gulden. Daar worden
hapjes bij geserveerd. Entree
voor de rum-markt is gratis.
Voor een plek bij de rumproeve-
rij kan men een app sturen naar

+5999-5672514. De rum-markt
is vanaf 18.00 uur. 

Iedere woensdag is er op het
strand van Blue Bay de camp fire
sessions. ,,Een kleinere bezet-
ting van de Habana Vista Social
Club-band geeft op 7 december
een akoestisch optreden bij het
kampvuur. Wellicht een duo of
trio verzorgt dan de muziek”,
legt Smid uit.

Donderdag treedt een kwintet
van de band op bij Lemongrass
voor de maandelijkse Havana
Night. 

,,Op 10 december staat de vol-
ledige band op een groot podi-
um op het strand”, zegt event-
manager Jochem Smid. De mu-
zikanten zijn oude rotten in het

vak met hetzelfde geluid als de
Buena Vista Social Club. ,,Bijna
allemaal zijn zeer op leeftijd en
volgden hun muzikale opleiding
in Cuba. Ze treden veel op in ei-
gen land en hebben daar een
fantastische reputatie opge-
bouwd.” De bandleden verheu-
gen zich op hun trip naar Cura-
çao. Ze zijn hier nog niet eerder

geweest en snakken naar een
‘change of scenery’. ,,Cuba be-
vindt zich sinds corona in een
crisis. Er is nauwelijks eten”,
zegt Smid. Het concert van de
groep is al twee jaar in voorberei-
ding. Via een contact in Cuba
kwam Blue Bay uit bij de muzi-
kanten. Het duurde twee jaar
om de visa van de bandleden te

regelen. ,,Vorige maand is het
eindelijk gelukt”, vertelt Smid
via de telefoon. ,,Het concert is
voor iedereen die van de muziek
wil genieten. Het wordt een
groot feest.” 

Het voorprogramma bestaat
uit de lokale band La Familia
Cubana en begint om 17.00 uur.
Entree is gratis.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Landhuis Ascencion heeft
aanstaande zondag een open huis. De
toegang is gratis. Bezoekers worden
vanaf 10.00 uur verwelkomd met een
oecumenische kerkdienst. 

Het thema van de preek is ‘Verwonde-
ring’. 

In en om het landhuis worden tot

14.00 uur lokaal vervaardigde souvenirs
tentoongesteld en verkocht. Tijdens het
open huis is de bar en koffietafel ge-

opend. Dit keer verkoopt de keuken pan
stoba. 

‘Tipiko pa bo Gosa’ zorgt voor gezelli-
ge muziek op de achtergrond. Donaties
voor het in stand houden van het histori-
sche pand en inventaris zijn welkom. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In ‘Nos ta Kòr-
sou/Wij zijn Curaçao’ volgt
Alexandra Jansse zes cultuuraan-
jagers tijdens de pandemie. Het
resultaat is een levendig portret
van hoe een moedige, artistieke
en ondernemende voorhoede
kleur en economische kansen
brengt in grote delen van verpau-
perde wijken van Curaçao. De
film is nu te zien in The Movies
Punda. ,,Met veerkracht pakken
ze prangende maatschappelijke
uitdagingen aan door middel van
hun kunst- en educatieve projec-
ten, sociaal activisme, evene-
menten en installaties”, aldus de
documentairemaakster. Daarbij
gaan ze de dialoog aan met de be-
woners, communiceren met de
ruimte om hen heen, en verdedi-
gen die tegen verval, onveilig-
heid en rommel op straat. Op 
het kruispunt van verleden, he-
den en toekomst, werken ze sa-
men met de gemeenschap om
eigenwaarde, culturele trots, his-
torisch- en milieubewustzijn,
zelfredzaamheid en sociaaleco-
nomische emancipatie te bevor-
deren. ,,Door hun verbeeldings-
kracht leggen ze de basis voor in-
novatie, (her)ontdekking en
verandering. Met het creëren van

nieuw ‘identiteitsbepalend cultu-
reel erfgoed’ en ‘platforms’ roe-
pen ze reacties en dialoog op
over de waarden die ze willen
overdragen om de lokale ge-
meenschap en toekomstige ge-
neraties, te inspireren en te on-
dersteunen in hun ontwikke-
ling”, zegt Jansse. Bij een grote
crisis zoals die vanwege covid op
het eiland is ontstaan, leek het
Jansse relevant de focus te leg-
gen op die hedendaagse kunst-
en cultuuraanjagers die met hun
werken of bijvoorbeeld door mid-
del van beelden of verhalen, my-
thes de overdracht en creatie van
een cultureel erfgoed tot hun le-
venswerk maken. Jansse heeft
een bijzondere band met het ei-
land. Als Shell-kind woonde ze
een deel van haar middelbare-
schooltijd op Curaçao. In 2010
kwam ze uit met de NTR docu-
mentaire ‘Het Nieuwe Gezicht
van Willemstad, Curaçao’, een
film waarin Willemstad als
Unesco Wereld Erfgoedstad
wordt belicht.
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Cubaanse Week bij Blue Bay

Waterfort Festival ‘Wij zijn
Curaçao’

Alexandra Jansse met Giovanni
Abath.

Open huis Ascencion

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Blue Bay Beach Resort staat volgende week
in het teken van Cuba. Van 6 tot en met 10 december zijn
er een reeks activiteiten gepland met als hoogtepunt het
concert van de Habana Vista Social Club-band. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Pensioenfonds APC heeft de krach-
ten gebundeld met het team van Kaya Kaya voor
het Waterfort Festival. Het evenement dat mor-
gen plaatsvindt is ook de officiële lancering van
de herontwikkeling van Waterfort Plaza én vie-
ring van 25 jaar Willemstad op de Unesco We-
relderfgoedlijst.

Het overkoepelende thema is verleden, heden
en toekomst. In 2020 kocht APC het voormalige
Plaza Hotel. Naast het bijdragen aan de revitalise-
ring van Punda waar wonen, horeca, cultuur,
onderwijs, incubators en recreatie centraal staan,
zal de herontwikkeling van Waterfort Plaza ook
leiden tot diversificatie van de beleggingsporte-
feuille van het pensioenfonds. Stedelijke ontwik-
kelingen zijn langetermijnprojecten maar in het
kader van zijn investeringsbeleid wil APC waarde
creëren door nu al impact te maken in Punda.
Het Waterfort Festival is een kickstart van
Road2Plaza: een tijdelijk Placemaking-program-
ma vooruitlopend op de herontwikkeling. Het
uitgangspunt van Placemaking is dat plekken
worden ingericht op basis van lokale kennis en
lokale kwaliteiten, waarbij de gebruiker centraal
staat. Het proces van Placemaking geeft betekenis
aan een plek door de gemeenschap met de plek te
verbinden. ,,Het gehele gebied zal volledig tot zijn
recht komen door het bij elkaar brengen van
mensen, het creëren van een levendige sfeer,
unieke ervaringen en plezier in het algemeen”,
aldus APC. 

Het doel is mensen te inspireren om samen
opnieuw invulling te geven aan de openbare
ruimte in Punda, met name rond het Waterfort-
gebied. Het uiteindelijke doel is om Willemstad
als geheel een sociaaleconomische impuls te
geven. 

Het gratis Waterfort Festival vindt plaats van
16.00 tot 02.00 uur. Het festival beslaat Plaza
Cola Debrot, via Waterfortstraat tot en met Plaza
Piar. Het familie-evenement is een combi van
lokale kunst, dans, theater en jeugdvriendelijke
activiteiten. Ook zal er een breed scala zijn aan
livemuziek, deejays en optredens op meerdere
podia, van jeugdacts tot gevestigde artiesten als
ERA, Raey, Viva Kids, Elia Isenia, Isoko, New
Roots Rising en Sleeves. Naast een voorproefje
van het Waterfort Plaza herontwikkelingsplan
van APC, zal ook het pensioenteam van het 
fonds aanwezig zijn met informatie voor deelne-
mers en gepensioneerden. Ook is er een interac-
tieve stand waar iedereen welkom is om herinne-
ringen en foto’s van het Waterfortgebied te delen.
Er wordt een prijs uitgereikt voor het meest unie-
ke verhaal.

De plattegrond van het Waterfort Festival. Het
gebied beslaat Plaza Cola Debrot, via Waterfort-
straat tot en met Plaza Piar.

Tijdens de Cuba Week wanen bezoekers zich in het land van salsa, sigaren, daquiri en de Habana Vista
Social Club. FOTO’S BLUE BAY
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Dagelijkse happy hour van 17.00
tot 18.00 uur bij Mr. Porter.

Livemuziek bij Captains van
20.00 tot 00.00 uur. Dagelijkse
happy hour van 17.00-19.00 uur. 

Finally Friday happy hour bij
Landhuis Chobolobo van 17.00 tot
19.00 uur. 

Dagelijks happy hour bij 5 o’
Clock Somewhere bij het Renais-
sance Resort van 17.00 tot 19.00
uur en 21.00 tot 22.00 uur.

Happy hour bij Blackjack iedere
vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Kant’i Kaya Kafé happy hour van
19.00 tot 21.00 uur.

Gaze happy hour van 20.00 tot
21.00 uur.

Iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00
uur ‘Sip Sip Wine’ bij Fish & Joy.

Iedere vrijdag en zaterdag happy
hour bij CuraFlame van 17.00 tot
18.00 uur en van 21.00 tot 22.00
uur.

Park Otrobanda iedere vrijdag en
zaterdag geopend vanaf 17.00 uur. 

Niffo happy hour van 19.00 tot
21.00 uur. Cocktails vanaf 10
gulden en bier 5 gulden.

Happy hour bij Harley’s van 17.00
tot 19.00 uur. Tweede drank voor
de helft van de prijs.

Happy hour van 18.00 tot 19.00
uur bij Bodega 30.

Feelgood Fridays bij Veranda in
Landhuis Vredenberg. Vanaf
17.00 uur livemuziek.

Prosecco Ladies Night bij Shaker
Cruising Bar.

Ladies Night bij AIDBW van
19.00 tot 21.00 uur. Vrouwen
krijgen 2 voor de prijs van 1.

Happy hour in de foodcourt van
Sambil. Met livemuziek van 18.00
tot 20.00 uur.

Dagelijks happy hour bij La Casa
del Habano van 17.00 tot 19.00
uur.

Livemuziek bij de Schooner Bar in
het Avila Beach Hotel van 18.00
tot 21.00 uur.

We love Fridays happy hour bij La
Hacienda Olivia Plantation.

Happy hour bij The Grill King van
17.00 tot 20.00 uur.

Tilt cocktailbar happy hour van
18.00 tot 20.00 uur.

Friday on the Rocks bij Roast
Cannibal Rum Bar.

Livemuziek bij Le Jardin van
19.00 tot 21.00 uur.

Brazilian Night bij Obaar.

Happy hour bij Blend Beach Bar
in Blue Bay vanaf 17.00 uur.

Iedere vrijdagavond schuif je om
17.00 uur aan bij Salú in Chogogo
Resort voor een gezellig happy
hour met livemuziek.

Karaoke bij Shelterrock Paradise
op Bándabou.

Cabana Dinner Show. Voor reser-
veringen bel 4651200.

Spritz Fridays bij Zest met dj
Paco.

Happy hour bij Madero Ocean
Club op vrijdag, zondag en woens-
dag van 17.00 tot 18.00 uur.

Happy hour bij Montana Bierhuis
in Landhuis Granbeeuw vanaf
18.00 uur.

Friday Tropical Flavor bij Larry’s
met happy hour tussen 17.00 en
20.00 uur.

Friends of Fridays bij Wet & Wild
Beach Club met happy hour van
18.00 tot 19.00 uur. Livemuziek
van dj Carlito.

Dagelijks happy hour bij De Hee-
ren at Sea tussen 17.00-19.00 uur.

Dagelijks happy hour bij Doo-
Shee Bar in het Rif Fort van 17.00
tot 18.30 uur.

Dagelijks happy hour van 17.00
tot 19.00 uur bij Omundo.

Dagelijks happy hour bij Pirate
Bay vanaf 17.00 uur.

Saturday Soul bij Mr. Porter. 

Desacato Saturdays bij Grand
Central in Otrobanda. 

Iedere zaterdag livemuziek bij
Bijna Thuis.

Elke zaterdagavond 25 procent
korting op alle pasta’s bij De Bu-
ren.

Cocktail night bij Bugs Bunny
snèk.

Zaterdag en zondag high tea bij
Loaf at Sea.

Heavy Rotation bij AIDBW.

Happy hour bij Zanzibar van
17.00 tot 18.00 uur.

Sundown Sounds bij Bonita 
Beach Club vanaf 17.00 uur 
met livemuziek van Junior 
Tecla.

Urban-Latin party bij Mojito’s &
Bites.

Livemuziek bij Mistral in Punda.

Saturday Nights Live in de Nieuw-
estraat Pietermaai tussen 18.00 en
20.00 uur.

Classic R&B Night bij Doo-Shee
Bar. Happy hour van 17.00 tot
18.30 uur.

Wekelijkse BBQ Night bij 
The Pen in het Avila Beach 
Hotel.

Sweet Symphony vanaf 18.00 uur
bij Sweet Sin. Happy hour tussen
18.00 en 20.00 uur.

Exclusive Sundays bij Grand Cen-
tral in Otrobanda. Deuren open
vanaf 22.00 uur.

Shrimps Madness iedere zondag
tussen 14.00 en 22.00 uur bij
Lemongrass (Blue Bay).

Bruncheria bij De Broeders tus-
sen 9.00 en 15.00 uur. Muziek
van dj RO-1.

Aziatische avond met sushi bij
Baoase Restaurant vanaf 19.00
uur met livemuziek, Reserveren
verplicht via
restaurant@baoase.com of
4611799.

Pura Vida bij J’adore cocktailbar.
Iedere zondag vanaf 18.00 uur.

Iedere zondag happy hour bij Wet
& Wild vanaf 17.00 tot 18.00 uur.

De wekelijkse zondagsbrunch van
Crafty Iguana Brew Pub bij het
Dreams Resort. Deze is van 9.00
tot 16.00 uur.

Zuid-Afrikaanse braai bij Koko’s
met relaxte tunes op de achter-
grond.

Shrimp Madness bij Sweet Sin.

Karaoke bij Captains van 20.00
tot 00.00 uur.

Magic Monday bij Mr. Porter. 

Maandag en woensdag karaoke bij
Serka Willie.

Burger Night bij 5 o‘ Clock So-
mewhere bij het Renaissance
Resort. 

Afwisselend krioyo-avond of 
internationaal buffet bij The Pen
(Avila Beach Hotel) van 18.00 
tot 22.00 uur. Livemuziek en
dansshow.

Bunday bij Bugs Bunny snèk. Alle
burgers kosten een tientje.

Dagelijks happy hour bij Schoo-
ner Bar in het Avila Beach Hotel
van 17.00 tot 18.00 uur.

Vanaf 7.00 uur een luxueus ont-
bijt bij Mood Beach voor 45 gul-
den per persoon.

Italian Night bij Omundo.

Dagelijks happy hour bij The
World Best Mojito Bar van 17.00
tot 19.00 uur.

Iedere maandag en donderdag
onbeperkt sushi bij Greenhouse
Origami Mambo Beach. Voor
reserveringen bel 4619009.

Vanaf 12.00 uur sushi en cocktails
bij Saint Tropez.

Al meer dan veertien jaar host
quizmaster Maarten Schakel de
enige officiële pubquiz van Cura-
çao. The Curaçao Quiznight is
iedere maandag bij Grand Café
Mahaai. Deelname kost 15 gulden
per team.

Pasta Monday bij Mistral in 
Punda. Iedere maandag maakt
chef-kok Caterina Bo verse 
pasta. Reserveren kan via
5205807.

Brasa Bonanza bij Mr. Porter.

Tuesday Beer special bij Niffo’s
Hut.

Chill Tuesdays bij Grand Central
Bar & Lounge vanaf 22.00 uur.

Brasa night bij Bugs Bunny snèk. 

Iedere dinsdag en donderdag
onbeperkt sushi bij Kansai Food
in winkelcentrum Sambil. Van
17.00 tot 20.00 uur.

Tweede pizza voor de helft van de
prijs, iedere dinsdag bij Gondola.
Reserveren via 5252900.

Outdoor movie night bij Baya
Beach Pier. Entree 5 gulden. 

Braziliaanse wijn en picanha bij
Obaar Brazilian Lounge in Pieter-
maai. Iedere dinsdag vanaf 17.30
uur. Reserveren via 5223908 of
4650886.

Taco’s Tuesday’s bij Larry’s.

Mexican Night bij Omundo vanaf
17.00 uur.

Viva La Pasta bij De Heeren met
livemuziek van Tico en Yentje.

Iedere dag een andere take-out
special bij restaurant In de Buurt
aan de Caracasbaaiweg.

Kibbeling Party bij Sweet Sin.

Livemuziek bij Captains. Happy
hour van 17.00 tot 20.00 uur.

Old school R&B bij Mr. Porter.

Happy hour bij Club Liv van
00.00 tot 02.00 uur. 

After your after party bij The 
Secret vanaf middernacht. 
Vrouwen komen tot 1.00 uur
gratis binnen. 

Pasta bij Bistro van 16.00 tot
22.00 uur.

Iedere woensdag pizza, pasta en
prosecco bij Pizzaliña van 17.00
tot 22.00 uur. 

Dagelijkse lunchspecials bij De
Broeders.

Elke woensdagavond Tapas Night
bij Restaurant Ginger. 

Wingsday bij Bugs Bunny 
snèk.

Beer & Burgers bij Bijna Thuis
aan de Caracasbaaiweg.

Iedere woensdag, vrijdag en zater-
dag happy hour bij Jerry’s Place
aan de Sta. Rosaweg. Van 18.00
tot 20.00 uur.

Livemuziek bij de Schooner Bar in
het Avila Beach Hotel.

Outdoor cinema bij Madero Beach
Club.

Iedere woensdag Latin Nite 
bij Obaar Brazilian Lounge. 
Salsa-, merengue- en bachata-
danslessen tussen 20.00 en 
22.00 uur. 

Kabrizza Nights met livemuziek
vanaf 18.00 uur bij Williwood.

Noche de Carteles bij J’adore.
Entertainment van dj Fab.

Campfire sessions op het strand
van Blue Bay.

Cocktails bij Bario Urban Street
Food met livemuziek vanaf 18.00
uur.

Tapas Night vanaf 17.00 uur bij
Omundo.

Cabana Night met happy hour
tussen 17.00 en 19.00 uur. Live-
muziek van Gino & Friends en dj
Alain. Reserveren verplicht via
4651200.

Ladies Night bij Blackjack vanaf
18.00 uur. Gratis glas champagne
voor de dames. 

Flirty Thursdays bij Mr. Porter.

Iedere donderdag en zaterdag
After Zanzi happy hour bij The
Cove (Baya Beach Pier). Van 21.00
tot 03.00 uur. 

Elke donderdag mosselen bij De
Heeren.

Rib eye-special bij The Grill King.

Beat The Clock bij Serka Willie
vanaf 20.00 uur.

Elke donderdagavond van 17.00
tot 19.00 uur happy hour bij
Restaurant Ginger met aanslui-
tend livemuziek.

Happy hour bij Lemongrass
Bistro (Blue Bay Beach Resort)
tussen 17.00 en 18.00 uur.

Salsa-avond bij Mundo Bizarro
met livemuziek.

Thirst Night bij Bodega 30. Vrou-
welijke gasten krijgen gratis shots.

Shisha-avond bij AIDBW. Amstel
Bright de hele avond 6 gulden per
fles.

The Xtreme Outdoors van donder-
dag tot en met zondag van 14.00
tot 20.00 uur.

Vibe @ Night van donderdag tot
en met zaterdag bij One Vibe in
Mahaai. Happy hour van 17.00 tot
19.00 uur.

Livemuziek bij Blues restaurant
bij het Avila Beach Resort.

Fata Morgana Sunsets bij Madero
Ocean Club vanaf 18.30 uur.

J’adore 50 shades of Thursdays.

Iedere donderdag Reggae Vibes
bij Grand Café Mahaai.

Happy hour van 18.00 tot 20.00
uur bij Crafty Iguana Brew Pub.

Retro Night bij Obaar.

Dagelijks happy hour bij restau-
rant Salú (Chogogo Resort) van
17.00 tot 18.00 uur.

Live pasta cooking bij Gondola in
het Rif Fort. Van donderdag tot en
met zondag vanaf 17.00 uur. Re-
serveren via 5252900.

Iedere donderdag Lobster Night
bij Zest. Reserveren via 5218659.

Wekelijkse Punda Vibes met
afsluitend vuurwerk.

Burgers en livemuziek bij De
Heeren. Reserveer snel via
7360491, want vol=vol.

Omundo staat donderdag in het
teken van Cuba.

Vrijdag 2 december

Zaterdag 3 december

Zondag 4 december

Maandag 5 december

Dinsdag 6 december

Woensdag 7 december

Donderdag 8 december

* Tijden en evenementen onder
voorbehoud. Hebt u een evenement
dat u wilt toevoegen, of wijzigingen?
Neem dan contact op via ad.uit-
gaan@gmail.com.

F I L M S  C U R A Ç A O

THE MOVIES PUNDA THE MOVIES OTROBANDA

VIOLENT NIGHT DEVOTION

THE MOVIES PUNDA THE MOVIES OTROBANDA
Nos ta Kòrsou
Kunst en ondernemerschap leiden tot bijzon-
dere resultaten op Curaçao. Zes cultuuraanja-
gers laten zich op de vingers kijken en vertel-
len hun verhaal. Deze ondernemende voor-
hoede brengt kleur en economische kansen
in verpauperde wijken. (Docu)

Strange World
De familie Clade is een legendarische familie
van ontdekkingsreizigers. Ze proberen een
weg te vinden in een onbekende, mysterieuze
wereld waar gevaar op de loer ligt. (Animatie)

Black Panther: Wakanda Forever
Wakanda bevindt zich zonder leiderschap na
het onverwachte overlijden van T'Challa. In
de nasleep van zijn afwezigheid moeten zijn
moeder en zus zien te bepalen wie zijn opvol-
ger wordt. (Actie/Avontuur)

Superhond & Turbokat
In 1969 stuurt een wetenschapper zijn hond
de ruimte in. Hij crasht in 2022 in een klein
stadje, waar huisdieren voortdurend de dupe
zijn van dierenhater Agent Peck. (Animatie)

De Grote Sinterklaasfilm: 
Gespuis in de speelgoedkluis
Hugo Hogepief krijgt de belangrijke taak om
de sleutels van de speelgoedkluis te bewaren
voor Sinterklaas. Maar ook de broers Mats en
Peer vernemen dit nieuwtje. Familie)

Black Adam
Bijna 5.000 jaar geleden ontving Black Adam
buitengewone krachten. Nadat de man zijn
gaven voor kwaadaardige doeleinden gebruik-
te, werd hij eeuwenlang gevangengezet in
een tombe. Nu is hij weer vrij. (Actie)

Ticket to Paradise
Twee gescheiden ouders krijgen te horen dat
hun dochter op Bali in het huwelijksbootje
stapt met een local. De ouders gaan naar
Indonesië om de bruiloft te dwarsbomen.
Romantiek/Komedie)

Strange World
De familie Clade is een legendarische familie
van ontdekkingsreizigers. Ze proberen een
weg te vinden in een onbekende, mysterieuze
wereld waar gevaar op de loer ligt. (Animatie)

Violent Night
Een team huurlingen breekt op kerstavond in
bij een rijke familie en neemt iedereen in huis
in gijzeling. Maar ze hebben niet gerekend op
de aanwezigheid van de kerstman. Ze komen
er snel achter dat de lieve kindervriend ook
een heel andere kant heeft. (Actie/Komedie)

Superhond & Turbokat
Nieuwe vrienden Buddy en Felix gaan op
zoek naar Buddy’s verloren eigenaar en ont-
dekken onderweg hun superkrachten. In 1969
stuurt een wetenschapper zijn loyale hond
Buddy de ruimte in en anno 2022 crasht hij
in een klein stadje waar huisdieren voortdu-
rend de dupe zijn van dierenhater Agent
Peck. (Animatie)

Black Panther: Wakanda Forever
Wakanda bevindt zich zonder leiderschap
wanneer T'Challa plots overlijdt. In de na-
sleep van zijn afwezigheid moeten zijn moe-
der en zus zien te bepalen wie zijn opvolger
wordt. Ondertussen dreigt er een nieuw
gevaar, dit keer afkomstig uit de diepte van
de oceaan. (Actie/Avontuur)

De Grote Sinterklaasfilm: 
Gespuis in de speelgoedkluis
Hugo Hogepief krijgt de belangrijke taak om
de sleutels van de speelgoedkluis te bewaren
voor Sinterklaas. Maar ook de broers Mats en
Peer vernemen dit nieuwtje. Familie)

Black Adam
Duizenden jaren geleden kreeg een man
magische krachten toebedeeld van tovenaar
Shazam. Nadat de man zijn gaven voor
kwaadaardige doeleinden gebruikte, werd hij
eeuwenlang gevangengezet. Nu staat hij op
het punt eindelijk vrij te komen. (Actie)

Regie: Tommy Wirkola
Met: David Harbour, Beverly D'Angelo en 
John Leguizamo

Regie: J.D. Dillard
Met: Jonathan Majors, Glen Powell, 
Christina Jackson

Bel voor actuele aanvangstijden met 
The Movies Otrobanda, tel.nr. 7249001.

www.thecinemascuracao.com

Bel voor actuele aanvangstijden met 
The Movies Punda, tel.nr. 7249002.

www.themoviescuracao.com

Tom Hudner en Jesse Brown worden in
het jaar 1950, tijdens de oorlog in Korea,

geselecteerd voor de luchtmacht. Terwijl
Tom een soldaat is, vliegt de piloot Jesse als
eerste Afro-Amerikaan voor de Air Force. De
twee kunnen heel goed overweg met elkaar
tijdens de zware militaire opleiding. Hun
vriendschap komt echter in het gedrang
wanneer een van hen wordt neergeschoten.

H et is kerstavond en we bevinden ons op
het landgoed van een rijke maar ver-

deelde en kibbelende familie. Een groep
keiharde huurlingen valt vervolgens het
landhuis aan en neemt iedereen in huis in
gijzeling. Maar ze hebben niet gerekend op
de aanwezigheid van de kerstman. Ze ko-
men er snel achter dat de lieve kindervriend
ook een heel andere kant heeft.

Kome bestaat 10 jaar. Het restaurant in Pietermaai is een van de culinai-
re hotspots van het eiland. De charme van de horecazaak is een combi
van de Amerikaanse gastvrijheid van de eigenaren, de verrukkelijke cock-
tails, solide wijnkaart en het verrassende menu. Ook de desserts zijn niet
te versmaden. Op naar de volgende 10 jaar! FOTO’S KOME 



Ook voor deze editie heeft
Landhuis Bloemhof de handen
ineengeslagen met kunstenaar
Giovanni Abath en zijn team
van Kara Productions om het
wonderlijke lichtfestijn te creë-
ren. In 2019 werd Mondi Mági-
ko voor het eerst georganiseerd.
Landhuis Bloemhof en Kara
Productions kwamen met het
spetterende initiatief voor de
feestmaand. Zo’n 18.000 bezoe-
kers lieten zich onderdompelen
in de eindejaarssfeer.

Vanwege Covid-19 kon het
lichtfestijn de afgelopen twee ja-
ren niet doorgaan. Na twee
moeilijke jaren wilde Landhuis
Bloemhof een feestelijk extraatje
bieden aan jong en oud tijdens
de eindejaarsperiode. Mondi
Mágiko is voor het hele gezin.
Het voornaamste doel is men-
sen bijeen te brengen in een
lichtrijke en feeërieke sfeer. In
deze magische sfeer worden
herinneringen gecreëerd die als
de feestmaand voorbij is, bezoe-
kers nog lang bij zullen blijven.
Die magie - daar doet de organi-
satie het voor. 

Mondi Mágiko bestaat uit een
gevarieerd programma rond

Kompa Nanzi. Naast de verlichte
wandeling door de mondi van
Bloemhof is er een tentoonstel-
ling in het landhuis onder de
noemer ‘Lus riba Nanzi’. Ook
zijn er muzikale optredens en
wordt bezoekers gevraagd zich
te verzamelen rond verhalenver-
tellers. Op 15 december staat het
literair café in het teken van de
listige spin. De Nanzi-verhalen
zijn oorspronkelijk door men-
sen uit Ghana meegenomen en
zijn in de loop der eeuwen door-
verteld in alle landen waar tot
slaaf gemaakten gedwongen
werden te werken. De verhalen
werden een vorm van protest; ze
werden stiekem verteld tijdens
het werk of ’s avonds voor het
slapengaan. Het was in deze pe-
riode dat Nanzi een nieuwe te-
genstander kreeg: de tijger, Sha
Tiger. Nanzi was hem altijd te
slim af. De tijger stond symbool
voor de onderdrukkers, Nanzi
voor de slaven. De vertelcultuur
van Curaçao wordt op deze ma-
nier tijdens Mondi Mágiko ge-
vierd. 

Mondi Mágiko is geopend
voor het publiek op vrijdag, za-
terdag en zondag van 18.00 tot

22.00 uur. Gedurende de week
van 23 tot en met 30 december is
Mondi Mágiko dagelijks te be-
zoeken voor het algemeen pu-
bliek. 

Kaarten zijn te koop bij Land-
huis Bloemhof en online via de
website en kosten 20 gulden per
stuk voor volwassenen en 10 gul-
den voor kinderen tot 12 jaar.
Mondi Mágiko is rolstoelvrien-
delijk. 

www.mondimagiko.com
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Tweede editie 
Mondi Mágiko 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Mondi Mágiko keert terug. Van 8 december 2022 tot en met 6 januari
2023 wordt de tuin van Landhuis Bloemhof omgetoverd tot een magisch park met dui-
zenden lichtjes. Het thema dit keer is Kompa Nanzi, de listige spin in volksverhalen. 

Een impressie van de eerste editie van Mondi Mágiko in 2019. 
FOTO’S LANDHUIS BLOEMHOF

i

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met het hart op de goede
plaats zet een groep rock musici en lief-
hebbers zich morgen in voor een Heart
Rock Concert bij Landhuis Brakkeput
Mei Mei. Het doel is fondsen te werven
voor de Curaçaosche Hartstichting.

Het team van de plaatselijke hartstich-
ting, sedert de oprichting in 1988 onder
aanvoering van Henriette Wallé, stelt

zich ten doel om via informatieve bijeen-
komsten en cursussen leven met een ge-
zond hart te promoten. Deze stichting
zonder winstbejag wordt draaiende ge-
houden dankzij vrijwilligers en professio-
nele krachten met ondersteuning van do-
nateurs en sponsoren.

Omdat de stichting extra steun goed
kan gebruiken, staan vier lokale bands
klaar om te zorgen voor een avondvul-
lend rock & roll-programma. De opzwe-
pende muziek wordt verzorgd door Cross
Town Traffic, Common Ground, Over-
drive Band en Highway Band. Ook dj

Freak Out Frans zal het publiek aan het
dansen krijgen. 

Terwijl de operationele kosten zo laag
mogelijk worden gehouden, onder ande-
re doordat verscheidene medewerkers en
musici zich belangeloos inzetten, en met
de steun van een serie sponsoren zal de
opbrengst van de avond geheel en recht-
streeks ten goede komen van de hart-
stichting. 

Heart Rock Concert

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - OP=OP Voor-
deelshop bestaat 5 jaar op
Curaçao. Dit wordt morgen
en zondag feestelijk ge-
vierd.

Klanten kunnen dit week-
end genieten van verschillen-
de activiteiten en verrassin-
gen, waaronder een grabbel-
ton met een leuk cadeau. De

eerste 100 klanten die bij de
winkel langskomen zullen
een leuk cadeau ontvangen.
Bovendien zijn er diverse
jubileumaanbiedingen. 

De filialen aan de Caracas-
baaiweg en de F.D. Roosevelt-
weg zijn morgen geopend
van 9.00 tot 18.00 uur en op
4 december van 10.00 tot
14.00 uur.

Eerste lustrum 
OP=OP Voordeelshop

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - The Little Mer-
maid, Indiana Jones 5, Missi-
on: Impossible 8 en Fast & Fu-
rious 10 zijn filmtitels die het
ongetwijfeld goed gaan doen
in 2023. Filmliefhebbers die
houden van kleinere filmhuis-
films moeten het vaak hebben
van onlinestreamingsdiensten
of de Curaçao Film Liga. De
filmclub is voor 2023 op zoek
naar nieuwe leden. Iedereen
kan zich aanmelden online. 

De Film Liga is een spin-off
van het Curaçao International

Film Festival Rotterdam. Een
keer per jaar kamperen film-
liefhebbers een week lang in
The Movies. De rest van het
jaar zijn vooral grote franchi-
sefilms te zien die studio’s als
Disney miljoenen opleveren,
maar waar iedere zelf respec-
terende filmgek zijn neus voor
optrekt. Met het aanbod van
de Film Liga krijgen ook film-

snobs, kenners en liefhebbers
van goede cinema maande-
lijks een film voorgeschoteld
die anders niet in de bioscoop
zou draaien. 

De Film Liga heft een maxi-
mumcapaciteit van 400 leden.
De hoogte van het lidmaat-
schap wordt later bekendge-
maakt. Aanmelden kan via 

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdkY6
Cshstl_lc5GDCu6ABzsTj
Zrpj4b40FfLcUk5QT3BLR-
g/viewform?usp=sf_link

Filmliga
zoekt leden 

i



Wie of wat is Alphaville? Dat
is de vraag waar de rechter zich
onlangs ook over moest buigen.
Want het bedrijf, zo het dat al is,
speelt een uiterst dubieuze rol in
het faillissement van Bopec. Het
had bijna 400.000 vaten olie ge-
kocht uit de boedel. Curator
Stan van Liere kan vragen hier-
over van Het Financieele Dag-
blad niet beantwoorden ‘aange-
zien de zaak nog onder de rech-
ter is’. Toen het faillissement
anderhalf jaar geleden werd uit-
gesproken, lag er nog het equi-
valent van een miljoen vaten
zware olie in de Bopec-termi-
nals. Er kwam een noodkrediet
voor een zogeheten skeleton-
team, zodat het bedrijf in afge-
slankte vorm stationair kon blij-
ven draaien. En er kwamen
meerdere veilingen. Begin dit
jaar verkocht de curator
200.000 vaten. Dat leverde 11,9
miljoen dollar op voor de boedel.
Van Liere noemde dit toen ‘de

kroon op het werk’, zo vertelde
hij onlangs aan Bon Bini Bonai-
re.

Waar tot nu toe met geen
woord over gerept werd is de af-
wikkeling van de 384.000 vaten
olie die zich in een andere tank
bevinden, tank 1907. ‘Alphavil-
le’ meldde zich bij Van Liere.
,,Wij hebben begrepen dat Bo-
pec opslagkosten in rekening zal
brengen en dat Bopec haar re-
tentierecht zal inroepen”, aldus
een vertegenwoordiger van Al-
phaville op 23 november 2021,
in een mail aan Van Liere. In dit
geval betekent retentierecht dat
de curator, zolang er niets is be-
taald, de olie ook niet hoeft te le-
veren. 

Maar Alphaville ‘staat deson-
danks te popelen om de partij
olie te kopen en is bereid en in
staat Bopec te betalen voor de
achterstallige opslagkosten’ die
inmiddels ruim 13 miljoen dol-
lar bedragen. Bovendien was de

betreffende opslagtank niet ver-
bonden met bruikbare trans-
portleidingen, zodat de olie ook
nog niet geleverd kon worden.
Maar Alphaville was volgens het
FD onverminderd enthousiast
en kocht de olie voor 200.000
gulden. Op 13 december werd
Alphaville volgens FD voor iets
meer dan 100.000 dollar daad-
werkelijk eigenaar van de olie en
niet lang daarna begon de cura-
tor rekeningen te sturen. 

Maar Van Liere kreeg niets
betaald. In plaats daarvan begon
Alphaville direct een procedure
tegen de curator, waarin het re-
tentierecht werd betwist. Anders
gezegd: de koper wilde direct de
olie. Van Liere was onvermurw-
baar. Alphaville wist wat zij
kocht en onder welke omstan-
digheden dat gebeurde, zo staat

in het laatste faillissementsver-
slag. Alles rond Alphaville is vol-
gens het FD schimmig en on-
duidelijk. In juni 2019 is het op-
gericht op de Seychellen als een
international business compa-
ny. Het heeft een lokale bestuur-
ster, aan wie één aandeel is uit-
gegeven van 1 dollar. Maar in het
handelsregister van de Seychel-
len staat Alphaville niet inge-
schreven. 

,Het mysterieuze bedrijfje
had de olie gekocht om die te
verhandelen, zoveel was duide-
lijk. Op 26 oktober sloot Alpha-
ville vervolgens een deal om een
kleine 350.000 vaten, negentig
procent van wat er in tank 1907
zit, door te verkopen voor ruim
zeven ton. Dat was zeven keer de
koopprijs op de executieveiling.
,,Toen de curator dat vernam,

moet hij gedacht hebben: dit kan
niet. Hier wordt de olie verkocht
onder de spreekwoordelijke
neus van alle schuldeisers van
Bopec. Die zouden zeker wor-
den benadeeld. Van Liere greep
in en de transactie werd vernie-
tigd”, aldus Carel Grol van het
FD. In de rechtszaak eiste de cu-
rator dat Alphaville failliet zou
worden verklaard en de rechter
ging in zijn eis mee.

Er zitten nog steeds bijna
384.000 vaten aan olie in tank
1907 met een mogelijke waarde
van 20 miljoen dollar opbren-
gen. Maar des te langer het
duurt voor er een deal is, des te
minder de waarde. Want de op-
slagkosten blijven doorlopen en
de olieprijs op de wereldmarkt is
sinds deze zomer behoorlijk ge-
daald.
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VERGADERING VASTE COMMISSIE B&O 
 Er zal een vaste commissievergadering op maandag, 05
december 2022 om 14.00 uur, in de vergaderzaal van de 
eilandsraad in het Passangrahan  plaats vinden. .Het betreft 
voorzetting van de geschorste vergadering van 29 november 
2022. 
 
Agenda:  

5. Toelichting ontwerp eilandsverordening tot wijziging 
van de evaluatie toeristenbelastingverordening Bonaire 
2022 (ER-2022000640); 

6. Toelichting op ontwerp-eilandsverordening tot 
intrekking afvalwaterheffing Bonaire 2021 (ER-
2022000660); 

7. Sluiting. 
 
Bij behandeling van agendapunt 5 en 6 wordt het 
bestuurscollege uitgenodigd. 
Deze oproep zal elektronisch bekend gemaakt worden op het 
publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem 
(www.konsehoinsular.com) en voor zover van toepassing, 
worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage 
gelegd bij de griffie.  
De vergadering wordt live uitgezonden door NOS TV en Dutch 
Caribbean TV en via radio Alfa FM 93.1..Ook kunt u ons volgen 
op onze Facebook pagina en YouTube. 
 
E.E.J. Tjin Asjoe 
Voorzitter  

Advertentie

De olie in terminal 1907 werd gekocht door een bedrijf uit de Sey-
chellen, dat niets betaalde, maar de olie met forse winst wilde door-
verkopen.

Curator voorkomt
‘schimmige’ deal
Mysterieus bedrijf probeerde heimelijk Bopec-olie door te verkopen

Van onze correspondent
Kralendijk - Ruim anderhalf jaar geleden ging de Bonaire Petroleum Corporation (Bo-
pec) failliet. Een deel van de opgeslagen olie is geveild, alleen werd voor tank 1907 nooit
betaald. De olie werd ook niet afgenomen, maar wel doorverkocht, totdat de curator in-
greep. Dit blijkt uit onderzoek van Carel Grol van Het Financieele Dagblad (FD).

OM: Vordering aan BC logisch
Van onze redactie
Kralendijk - Dat in het kader
van het strafrechtelijk onder-
zoek naar de aanleg van het
kunstmatige strand bij Chogogo
op Bonaire een vordering aan
het bestuurscollege van Bonaire
is gericht, is volgens het Open-
baar Ministerie (OM) ‘logisch’
omdat het BC van Openbaar Li-
chaam Bonaire ‘de vergunning-
verlener is en dus over deze ge-
gevens zal beschikken’.

Het OM geeft, zonder de
naam van Follow The Money in
Nederland te noemen, aan dat
het strafrechtelijk onderzoek ‘al
enige tijd’ loopt. ,,Het OM heeft
gezien dat er met betrekking tot
dit onderzoek met enige regel-

maat berichtgeving in de media
plaatsvindt. Ook recentelijk is er
een artikel over deze kwestie in
de media verschenen, kennelijk
naar aanleiding van een vorde-
ring die door het OM aan het
Openbaar Lichaam Bonaire is
gedaan.” Aangegeven wordt dat
in het kader van het onderzoek
naar de aanleg van het artificiële
strand bij Chogogo ‘zoals ge-
bruikelijk, alle feiten en omstan-
digheden worden verzameld die
inzicht kunnen geven op de
vraag of rond de aanleg van dit
strand mogelijk strafbare feiten
zijn gepleegd’. 

,,Hierbij is het relevant te on-
derzoeken of er bijvoorbeeld al
dan niet een vergunning is ver-

leend en zo ja, wanneer die ver-
gunning dan verleend werd.”
Aangezien het onderzoek nog
loopt kan het OM, in het belang
van dat onderzoek, op dit mo-
ment geen nadere inhoudelijke
informatie geven. 

,,Wanneer het onderzoek is
afgerond zal het OM de resulta-
ten beoordelen. Wanneer onze
conclusie is dat er vermoedelijk
sprake is van begane strafbare
feiten, zullen wij beoordelen of
bepaald kan worden wie daar-
voor strafrechtelijk aansprake-
lijk is en of (verdere) vervolging
al dan niet aangewezen is. Wan-
neer die beslissingen genomen
zijn, zal hierover nader worden
bericht.”

Rijna koopt eerste kaartje Ride for the Roses 
Stichting Ride for the Roses Bonaire organi-
seert op zondag 29 januari de zesde editie
van de Ride, Walk, Swim and Sail for the
Roses. Met dit evenement wordt geld inge-
zameld voor het Kanker Fonds Bonaire.
Onlangs heeft de secretaris van de stichting,
Marga van Lieshout, traditiegetrouw het
eerste kaartje aan gezaghebber Edison Rijna
verkocht en overhandigd. ,,Ik hoop dat de
bevolking van Bonaire samen met mij soli-
dariteit toont met kankerpatiënten, hun
dierbaren en nabestaanden door ook mee te
doen aan deze activiteit”, aldus de gezag-
hebber. Meer informatie over het evenement
op ridefortheroses.org. FOTO OLB 



Waarom dit zo is blijft ondui-
delijk. Dit schrijft het College fi-
nancieel toezicht (Cft) in zijn re-
actie op de derde uitvoeringsrap-
portage (UR) en de voorgestelde
begrotingswijzingen (BW)
2022.

In de op 16 juni 2022 tussen
Nederland en het Openbaar Li-
chaam Bonaire gesloten ‘Be-
stuurlijke werkafspraken Bonai-
re’ is overeengekomen dat Bo-
naire zorgdraagt voor een
goedkeurende accountantsver-
klaring voor zowel getrouwheid
als rechtmatigheid bij de jaarre-
kening 2022. Echter, Bonaire
heeft in het derde kwartaal van
2022 een hernieuwd plan van
aanpak ter verbetering van het fi-
nancieel beheer opgesteld en
hieruit blijkt dat de deadline
voor een goedkeurende accoun-
tantsverklaring is verschoven
naar 2023. De verschuiving van
deze deadline wordt volgens het
Cft niet nader toegelicht in het
plan van aanpak. 

Het resultaat van 10,8 miljoen
dollar wordt beïnvloed door de
bijzondere uitkeringen en aan-
gezien deze vaak worden toege-
kend voor meerdere jaren tege-
lijk worden ze door het Cft bui-
ten beschouwing gelaten. Het
voorlopig positief resultaat be-
draagt dan 6,5 miljoen dollar.
Dit wordt met name veroorzaakt
door hogere belastingbaten en
vertraging in de realisatie van de

lasten, er wordt dus minder uit-
gegeven dan de bedoeling was.
De hogere belastingbaten ko-
men volgens Bonaire voort uit
de op 1 juli 2022 geïntroduceer-
de wijze van heffen en innen
van de toeristenbelasting, maar
deze aanname wordt verder niet
cijfermatig toegelicht. Daarom
wil het Cft in de vierde UR van
2022 een onderbouwing van de
baten uit de toeristenbelasting.
In de derde UR is een bedrag
van 7,2 miljoen aan verplichtin-
gen (toekomstige uitgaven) op-
genomen en Bonaire verwacht
dat deze verplichtingen nog dit
jaar tot lasten leiden. Het Cft
vraagt nadrukkelijk te sturen op
de realisatie van de begrote las-
ten. 

Tegenover de hogere belas-
tingbaten staan fors lagere in-
komsten uit huren en pachten.
Tot en met het derde kwartaal
realiseert Bonaire slechts 0,2
miljoen aan baten uit huren en
pachten, terwijl voor 2022 meer
dan vijf miljoen dollar is be-
groot. Dit verschil wordt niet na-
der toegelicht en het Cft ver-
zoekt ook hierover nader te wor-
den geïnformeerd in de vierde
UR van 2022.

Het College is soms positief
maar komt in zijn reactie met
meer kritische kanttekeningen.
,,Ten opzichte van de tweede UR
is de verantwoording van de bij-
zondere uitkeringen verbeterd

en er is een nieuwe paragraaf 
beleidsverantwoording toege-
voegd, maar het Cft mist vol-
doende aansluiting tussen de be-
leidsinformatie op functieni-
veau en de financiële informatie
op het niveau van de economi-
sche categorieën”, aldus het Col-
lege in zijn brief. Tevens ont-
breekt een uitsplitsing van de lo-
kale heffingen én informatie
over het verwachte resultaat voor
2022, blijft de toelichting op af-
wijkingen ten opzichte van de

begroting in sommige gevallen
achterwege en beschikt het Cft
niet over de voorlopige cijfers
2021 van de overheidsentiteiten.
Een punt van zorg is bovendien
dat de personeelslasten achterlo-
pen ten opzichte van de begro-
ting, door het niet invullen van
vacatures. Uit de derde UR 2022

blijkt dat de personeelsbezetting
in het derde kwartaal zelfs flink
is gedaald met 21 voltijdbanen.
Het Cft adviseert Bonaire na te
gaan in hoeverre de openstaan-
de vacatures nog in 2022 inge-
vuld kunnen worden, en indien
nodig de begroting hierop aan te
passen.
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VLUCHTWEGEN IN HUIS
Bij een branduitbraak duurt het vaak enkele minuten voordat 
de hulpdiensten arriveren. Je bent deze eerste minuten dus op 
jezelf aangewezen. Denk daarom goed na over vluchtroutes 
in huis. Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn.

Wist je dat;

• je bij brand in huis gemiddeld maar drie minuten hebt om te vluchten?

• door stress, de meeste mensen bij brand niet direct de juiste beslissing nemen 
om het huis te verlaten?

• je waarschijnlijk sneller en beter reageert in een noodsituatie als je een 
vluchtplan regelmatig hebt geoefend?

• door deuren en ramen te sluiten, brand zich minder snel door het huis 
verspreidt?

Kijk voor meer informatie over vluchtwegen in huis  
www.rijksdienstcn.com

Advertentie

Het Cft wil over verschillende zaken opheldering van Bonaire. 
FOTO TON VERKUILEN

‘Positief resultaat niet
duidelijk toegelicht’
Eerste goedkeurende accountantsverklaring komt pas in 2023
Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire realiseert tot en met het derde kwartaal een positief resultaat van
10,8 miljoen dollar maar hoe dit precies tot stand komt wordt niet altijd even duidelijk
toegelicht en de goedkeurende accountantsverklaring zal niet over het jaar 2022 wor-
den afgegeven, zoals de afspraak was, maar pas in 2023. 

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Openbaar Li-
chaam Bonaire waarschuwt voor
een onduidelijke website voor
het betalen van de visitor entry
tax. Terwijl de nieuwe toeristen-
belasting 75 dollar bedraagt,
wordt op deze website 95 dollar
gevraagd.

Iedereen die Bonaire bezoekt,
per vliegtuig of pleziervaartuig,
dient de visitor entry tax te beta-
len. De juiste website voor het
betalen van deze tax is www.bo-
naireisland.com. Via de link op
deze officiële website betaalt een
bezoeker direct aan het OLB het
juiste bedrag. 

Op deze website staan ook
antwoorden op de meest gestel-

de vragen en de geldende visitor
entry tax-uitzonderingen. 

Hier de uitzonderingen nog
een keer op een rijtje. Ingezete-
nen van Bonaire zijn vrijgesteld
op vertoon van hun geldige sé-
dula of een uittreksel van het be-
volkingsregister, die niet ouder
is dan een maand. 

In het buitenland studerende
eilandskinderen zijn vrijgesteld
op vertoon van een geldig certifi-
caat voor vrijstelling van de toe-
ristenbelasting, dat zij ontvan-
gen hebben via Studiefinancie-
ring BES. 

Inwoners van een van de
voormalige Nederlandse Antil-
len en kinderen tot en met
twaalf jaar betalen 10 dollar.

OLB waarschuwt
voor ‘valse’ website



Een kleine fout in het voor-
schrijven of toedienen van medi-
cijnen kan bij de patiënt schade
veroorzaken. Deze fout kan
overal worden gemaakt, zegt
HOH-medewerker Shailing Ja-
cobs. ,,De dokter kan een fout
maken bij het voorschrijven van
een medicijn, bij de apotheek
kan een fout gemaakt worden bij
het verwerken van het recept.
Als de patiënt het recept over-
handigd krijgt, kan het ook mis
gaan. De patiënt kan ook zelf
een verkeerde dosis innemen.

Het HOH heeft invloed op
het gedeelte van het uitschrijven
van medicatie dat in het zieken-
huis plaatsvindt. Daar komt het
EVS in beeld. Ziekenhuisapo-
theker Jacomien Aleman zegt
dat het EVS letterlijk de fouten
eruit haalt. Een voorbeeld is dat
medicatie die de patiënt regel-
matig gebruikt, al standaard in
het systeem staat. Daarmee
wordt ondervangen dat verple-
gend personeel niet goed kan le-
zen welk medicijn de specialist
heeft voorgeschreven. ,,Het is op

die manier makkelijker om de
juiste medicatie en dosering aan
te geven.”

Ziekenhuispersoneel kan in-
loggen in het EVS en opzoeken
welke medicatie de patiënt al
krijgt toegediend en wat er in het
verleden aan medicijnen is ge-
bruikt. Het systeem waarschuwt
ook als medisch personeel twee
verschillende medicijnen wil
voorschrijven die echter niet
kunnen worden gecombineerd
of waarbij een bepaalde bijwer-
king kan worden verwacht. Dat

is een van de fouten die het
HOH wil voorkomen. Het sys-
teem kan ook een alert aan de
voorschrijvende arts geven, om
bij een bepaald medicijn de do-
sis aan te passen.

Behalve het EVS heeft het zie-
kenhuis ook een speciale groep
gecreëerd, de ‘Verpleegkundi-
gen met Aandachtsgebied Medi-
catie Pool’ (Vamp). Deze groep
heeft als taak om extra aandacht
te besteden aan het uitdelen van
medicijnen op elke ziekenhuis-
afdeling. Zorgmanager Esther
Mennen vertelt dat het doel van
Vamp is dat iedereen van elkaar
leert. ,,Als er een fout wordt ge-
maakt, wordt het hersteld en
wordt besproken wat er fout
ging. Op die manier kan worden
voorkomen dat het weer ge-
beurd.” De leden van Vamp krij-
gen een aanvullende cursus om
met medicatie om te gaan.

De groep van Vamp valt hië-
rarchisch onder de Commissie
Medicatieveiligheid, die in 2011
door het HOH is opgericht. De
samenwerking tussen Vamp en
de commissie heeft als voordeel

dat problemen op dit gebied
sneller en beter kunnen worden
aangepakt. Dit vergroot de
dienstverlening naar de patiënt
en garandeert ook de veiligheid
van de patiënt. De Commissie
Medicatieveiligheid heeft als
taak om het proces van het voor-
schrijven van medicatie in de ga-
ten te houden. Zij kijkt of de
werkprocessen moeten verbete-
ren of moeten worden veran-
derd.
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Aruba

  
De Universiteit van Aruba is een jonge en dynamische universiteit die in 1988 is opgericht. Momenteel bestaan wij uit vier 
faculteiten, te weten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit van Accounting, Finance & Marketing, de Faculteit van 
Hotel & Tourism Management Studies en de Faculteit van Arts & Science. De primaire activiteit van de UA is het verzorgen 
van wetenschappelijk onderwijs. 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) is op zoek naar een dynamische docent in de functie van: 

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER STRAF(PROCES)RECHT 
(1,0 fte) 

 
De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

 Het verzorgen, ontwikkelen, coördineren van onderwijs aan onze studenten in de bachelor- en masteropleiding op het 
gebied van straf(proces)recht, met de bijhorende administratieve werkzaamheden; 

 Het begeleiden van studenten bij afstudeeropdrachten en masterscripties; 
 Het bijdragen aan de ontwikkeling van een passend onderwijsaanbod voor (deeltijd) studenten; onder meer met inzet 

van digitale media; 
 Het uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek op het terrein van het straf(proces)recht en daarvan blijk geven 

in publicaties; vallende binnen de universitaire ambitie om de relevantie in de Arubaanse samenleving te versterken;  
 Het verrichten van en bijdragen aan andere werkzaamheden ten behoeve van het reilen en zeilen van de faculteit en 

de universiteit  
 
De functie-eisen zijn: 

 Een afgeronde master als jurist (mr., L.L.M.) met als afstudeerrichting of aantoonbare focus: straf(proces)recht; 
 Enige ervaring in het geven van universitair onderwijs; 
 Aantoonbare capaciteiten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit een voltooid 

proefschrift of andere publicaties; 
 Een flexibele, coöperatieve en oplossingsgerichte werkhouding; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 Bij voorkeur in het bezit van het certificaat “basiskwalificatie onderwijs” of een vergelijkbaar certificaat, dan wel bereid 

een dergelijk certificaat te behalen; en 
 Ervaring met het opzetten, coördineren en/of organiseren van onderwijs op het gebied van het straf(proces)recht is 

een pré, evenals ervaring met blended learning. 
 
De Universiteit van Aruba, gevestigd in een monumentaal pand omringd door een tropische tuin, met ongeveer 750 
studenten (150 rechtenstudenten) en zo’n 100 (ondersteunende en wetenschappelijke) staf, wordt jouw nieuwe 
werkomgeving. De UA is volop in ontwikkeling en vervult een steeds zichtbaardere functie in Aruba en in het Caribisch 
gebied. De kleinschaligheid van de universiteit biedt de mogelijkheid tot het doceren van verschillende vakken aan de FdR, 
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het bijdragen aan divers academische activiteiten van de universiteit.  
  
De functie betreft een fulltime aanstelling van 40 uur per week en een salaris conform de bezoldigingsregeling van de 
Universiteit van Aruba. De aanstelling is voor een contractperiode van drie (3) jaren met uitzicht op verlenging bij goed 
functioneren met een positieve evaluatie en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden. Onderdeel van onze secundaire 
arbeidsvoorwaarden bij deze functie zijn onder andere 30 vakantiedagen, 13 ATV dagen, een vakantie-uitkering, collectieve 
pensioenregeling (APFA) en mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een gastdocentschap ter 
kennismaking met het eiland en de universiteit gedurende drie weken in april/mei 2023 is een optie.  
 
Interesse? 
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae uiterlijk 11 januari 2023 via 
https://careers.portal.ua.aw. Voor meer informatie over de functie gelieve contact op te nemen met de decaan, mr. Ruth 
Bonnevalle-Kok (ruth.bonnevalle@ua.aw). Een (of meer) sollicitatiegesprek(ken), medische keuring, assessment en een 
verklaring omtrent gedrag vormen conform ons sollicitatiereglement een standaard onderdeel van de wervings- en 
selectieprocedure. 

Advertentie

Ziekenhuismedewerkers kijken in het geautomatiseerde systeem
waarmee medicatie aan patiënten wordt voorgeschreven.

Elektronische uitgifte
recepten medicatie
Van onze correspondent
Oranjestad - Patiënten die in het Horacio Oduber Hospital (HOH) zijn opgenomen,
krijgen voortaan recepten voor medicatie uitgeschreven via een geautomatiseerd pro-
ces. Met dat doel is het Elektronisch Voorschrijfsysteem geïntroduceerd.

Verdachte van moord opgepakt
Van onze correspondent
Oranjestad - Een man van 19
jaar is woensdagavond in het
ziekenhuis aan zijn verwondin-
gen overleden, kort nadat hij had
weten te ontsnappen aan drie
personen die hem in een auto
probeerden te vermoorden. Eén
verdachte is dezelfde avond door
de politie opgepakt, op aanwij-
zingen die het slachtoffer voor
zijn overlijden had kunnen ge-
ven. 

De centrale kreeg om 20.08
uur de melding dat omwonen-
den bij de watertank van Savan-
eta een gewonde persoon had-
den aangetroffen. Ze hadden
eerst een schot gehoord, gevolgd
door hard schreeuwen. Een aan-
tal buurtbewoners besloot te
gaan kijken wat er aan de hand
was. Ze troffen een zwaarge-
wonde man aan.

De politie kwam met verschil-
lende politie-eenheden in actie
en de centrale stuurde ook een
ambulance naar de watertank.
Toen de politie aankwam, was
het slachtoffer nog bij kennis.
Hij wist de politie te vertellen dat

hij door drie personen in een au-
to was getrokken. In het voertuig
werd een vuurwapen op hem ge-
richt en werd een schot gelost.
Het slachtoffer slaagde erin om
uit de auto te komen en kon zo
ontsnappen aan deze gevaarlijke
situatie. Hij kon de agenten een
beschrijving geven van de ver-
dachte die het schot had gelost.

De ambulance was intussen
ook gearriveerd en slaagde erin
om het zwaargewonde slachtof-
fer te stabiliseren. Daarna werd
hij in kritieke toestand naar het
ziekenhuis gebracht. Medische
hulp mocht helaas niet baten, hij
overleed om 21.07 uur. Het
slachtoffer is Eddy Rincon Bra-
vo, uit Colombia. De politie wist
vrij snel wie de verdachte is die
op Bravo had geschoten. De ver-
dachte, W., werd in de loop van
de avond aangehouden ter hoog-
te van Mabon, in San Nicolas.
De recherche is bezig met het
onderzoek. Het Korps Politie
Aruba (KPA) neemt de zaak
hoog op. Het is de tweede
moord op Aruba dit jaar. De eer-
ste vond plaats in Zeewijk.

Achter deze medewerkers ligt
een deel van de voorraad medi-
cijnen. FOTO’S HOH



Van onze redactie
Paramaribo - Sinds 1988 is het
op 1 december Wereld Aids Dag
(WAD) en wordt er wereldwijd
aandacht gevraagd voor hiv en
aids. Op deze jaarlijkse dag staat
de strijd tegen aids in de schijn-
werpers en wordt opgeroepen
tot meer solidariteit met mensen
met hiv en aids.

Het ministerie van Volksge-
zondheid van Suriname zegt in
een statement dat uit voorlopige
hiv data van Suriname geconclu-
deerd wordt dat het aantal nieu-
we infecties mogelijk weer toe-
neemt.

Door de Covid-19-pandemie
is de terugrapportage van data
enigszins gecompromitteerd ge-
weest. Bij de aanstaande jaarlijk-
se hiv-datarapportage in februa-
ri-maart 2023 kan deze observa-
tie verder bevestigd dan wel
ontkracht worden.

Sociale ongelijkheden, margi-
nalisatie van groepen uit de sa-
menleving alsook hiv-stigma en
-discriminatie houden de hiv-
epidemie in stand en zijn tevens
een voedingsbodem voor toena-
me van het aantal nieuwe hiv-in-
fecties.

Internationaal is overal duide-
lijk dat ongelijke toegang tot hiv-
preventie en -zorg de kern is
waardoor hiv niet verder terug-
gedrongen wordt en in sommi-
ge gevallen zelfs weer toeneemt.
De slogan voor WAD dit jaar
‘Equalize’ geeft de essentie van
de richting waarin de oplossing
gezocht moet worden concreet

aan. Voor het ministerie van
Volksgezondheid ligt in 2023
het accent op het beschikbaar
maken van hiv-preventie-opties,
als Pre-Exposure Profylaxe, als-
ook het uitbreiden van hiv tes-
topties voor de Surinaamse ge-
meenschap.

,,Op WAD is het een goed
moment in het kader van hiv
eraan herinnerd te worden dat
‘voorkomen beter is dan gene-
zen’; je status kennen motiveert
om negatief te blijven en helpt
om indien positief, tijdig behan-
deling te zoeken en dat hiv-be-
handeling echt werkt”, aldus het
ministerie.

Van onze redactie
Havana - Cuba heeft ontkend
dat zijn kustwacht schuldig is
aan een botsing met een boot vol
migranten, dat leidde tot de
dood van zeven mensen, onder
wie een tweejarig meisje. Vol-
gens de kustwacht maakte de
migrantenboot een abrupte
draai in zware deining wat resul-
teerde in de crash.

De boot was op weg naar de
Verenigde Staten, toen hij in ok-
tober omsloeg bij Bahía Honda,
op ongeveer twee uur van de
hoofdstad Havana, zo meldt
ABC News. Volgens de staatsme-
dia CubaDebate en CubaVision,
die deze week een gedetailleerde
versie van de regeringsversie

van de gebeurtenissen gaven,
vervoerde de boot, die gemaakt
was voor zes personen, maxi-
maal 26 personen.

De verklaring van de regering
komt nadat enkele overlevenden
van de crash, familieleden en
mensen op sociale media de
kustwacht ervan beschuldigden
de boot van de migranten te heb-
ben geramd. Cuba wordt gecon-
fronteerd met een van de groot-
ste massale migraties in decen-
nia, aangewakkerd door
toenemende en verergerende
crises.

Kolonel Victor Alvarez Valle,

een onderzoeker van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken,
zei dat toen de bestuurder van
de boot de kustwacht zag, hij ‘de
motor aanzette en met geweld
de boot draaide’, waardoor hij de
controle verloor en crashte. Het
Cubaanse rapport bevatte een
getuigenis van de bestuurder,
die door de Cubaanse regering
werd aangehouden na de crash,
waarin hij inderdaad zei dat hij
de controle over de boot verloor.

Maar Héctor Manuel Meizoso
González, de oom van het twee-
jarige meisje dat bij de crash
omkwam, vertelde The Associa-

ted Press in een interview
woensdag dat de bestuurder van
de boot geen bocht maakte,
maar dat hij van achteren werd
geraakt.

Meizoso González zat niet op
de boot, maar zei dat hij namens
de familie sprak omdat zijn zus
die op de boot zat, Diana Meizo-
so, te getraumatiseerd was om
over de dood van haar dochter te

praten. De kustwacht ontkende
dat ze de boot meerdere keren
heeft geraakt en ambtenaren
toonden foto’s waarop het vaar-
tuig met migranten een breuk
had aan één kant. Meizoso Gon-
zález zei dat zijn zus, die haar
dochter bij zich had, flauwviel
toen de botsing plaatsvond, en
dat het meisje uit haar armen
viel. Toen ze wakker werd begon
ze om haar dochter te schreeu-
wen, maar de peuter was al
dood.

Van onze redactie
Caracas - De president van
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, legde woensdag tijdens
een ontmoeting met bui-
tenlandse corresponden-
ten in Caracas, zijn kaarten
op tafel door te stellen dat
het houden van vrije ver-
kiezingen in 2024 afhangt
van de vraag of de interna-
tionale sancties worden op-
geheven.

Tijdens de persconferentie
beweerde Maduro dat interna-
tionale sancties de schuld zijn
van de Venezolaanse crisis van
de afgelopen jaren, maar hij ver-
zuimde zijn eigen regering eni-
ge verantwoordelijkheid te ge-

ven. De Chavista-regering ge-
bruikt dit argument al jaren om
haar greep op de macht te recht-
vaardigen. 

De Venezolaanse leider be-
toogde dat ongeveer zeshonderd
sancties de nationale economie
onder druk zetten en ‘vooral de
olie- en productiesector treffen’.
Hij gaf de schuld van de crisis
aan ‘de coupplegers, interventio-
nisten, terroristen en pro-gringo
rechts’ die de Venezolaanse op-
positie zouden vormen. Zo laat
El País weten. 

De oppositie wil dat er in
2024 presidentsverkiezingen
worden gehouden onder inter-
nationaal toezicht en met garan-
ties dat deze vrij en eerlijk zullen
verlopen. 

Om te proberen Maduro te
verslaan zal de oppositie voor-

verkiezingen houden om tot één
kandidaat te komen en een ge-
meenschappelijk front te vor-
men tegen Chavismo, dat mo-
menteel de Venezolaanse instel-
lingen controleert. 

Guaidó leek de belangrijkste
politieke rivaal van Maduro te
zijn, maar de eenheid van de op-
positie is gebarsten. Verschillen-
de leden van de delegatie die de
oppositie in Mexico vertegen-
woordigt, hebben zichtbare me-
ningsverschillen met de politie-
ke strategie van Guiadó en me-
nen dat de tijd gekomen is om
een einde te maken aan deze pa-
rallelle regering en te proberen
het Chavismo op eigen terrein te
verslaan. 

Ondertussen staat de nieuwe
linkse president van Colombia,
Gustavo Petro, erop dat Venezu-

ela weer in de schoot van regio-
nale organisaties wordt opgeno-
men, en hebben zowel de Fran-
se president Emmanuel Macron
als de Amerikaanse president
Joe Biden voorgesteld om de Ve-
nezolaanse situatie te deblokke-
ren.

Voorlopig heeft Chavismo er-
mee ingestemd om met de op-
positie te onderhandelen in ruil
voor een aanzienlijke hoeveel-
heid geld dat uit het buitenland
zal komen. 

Maduro zelf eist nu dat alle
sancties worden opgeheven zo-
dat er vrije verkiezingen kunnen
worden gehouden. De VS en Eu-
ropa, de belangrijkste voorstan-
ders van de sancties, zullen nu
moeten beoordelen of Maduro
echt wil dat deze verkiezingen
competitief zijn.
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Regio

Week Winnaars!

Koop
& Win!

MAHAAI

Judeska Hughes  
Eugenie v/d Hansz 
J. H. Bos 
Myosotis Suarez   
V. Marti 
Estrella   
Roselle Mendez       
Badaracco E. O. 
    

PISCADERA

E. Millard      
Marianella Miguel 
M. Wintershoven 
J. Hortencia     
R. A. Lie Sam Foek     
Carin   
H. van Grieken    
J. Isenia

 • Week 23-11-2022 t/m 30-11-2022 •

centrum

Advertentie

Maduro betoogde dat ongeveer
zeshonderd sancties de nationa-
le economie onder druk zetten.

‘Voorwaarde verkiezingen’

Cuba noemt crash migrantenboot ongeluk

Op World Aids Day is het een goed moment in het kader van hiv
eraan herinnerd te worden dat ‘voorkomen beter is dan genezen’.

‘Hiv-infecties
lijken toe te
nemen in
Suriname’ 
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Nederland

Kabinet stemt niet mee over EU-geld
Van onze redactie
Den Haag - Nederland zal
zich onthouden van stem-
ming over het toekennen
van geld uit het Europese
coronaherstelfonds voor
Hongarije. Minister Sigrid
Kaag van Financiën voelt
‘enorme steun’ in de Ka-
mer voor de opstelling van
het kabinet. 

Hongarije voldoet technisch

gezien aan de voorwaarden,
maar het kabinet vertrouwt er
bepaald niet blind op dat het
land zijn beloftes nakomt. ,,Ge-
let op alles wat er speelt, de situ-
atie in het land zelf en de hou-
ding van de regering, vinden wij
het waakzaam en belangrijk
voor een land als Nederland om
dat signaal af te blijven geven:
eerst zien dan geloven”, aldus
Kaag.

Hoewel de Europese Com-
missie het door Hongarije inge-

diende plan goedkeurt, worden
de 5,8 miljard euro voorlopig
nog niet uitgekeerd. Hongarije
moet eerst een lange lijst maat-
regelen treffen om de rechts-
staat te herstellen en corruptie
tegen te gaan, stelt het dagelijks
EU-bestuur. 

Daarnaast wil de commissie
65 procent ofwel ongeveer 7,5
miljard euro van zogeheten co-
hesiesubsidies voor arme regio’s
in Hongarije bevriezen tot de re-
gering haar leven betert. Daar

zal Nederland mee instemmen. 
Brussel ligt al langer in de

clinch met Hongarije over de
rechtsstaat en financiële mis-
standen. Het land ligt ook vaak
dwars in Europees verband en
misbruikt bijvoorbeeld zijn veto-
recht om belangrijke besluiten
te blokkeren. 

Ook Kaag zei in debat met de
Tweede Kamer dat er een ‘grote
veranderslag’ nodig is, die voor-
alsnog uitblijft. ,,De tekortko-
mingen op het gebied van de

rechtsstaat zijn heel ernstig”, al-
dus de bewindsvrouw. ,,En Hon-
garije heeft als land gewoon een
slechte reputatie als het gaat om
opvolging of naleving van maat-
regelen.”

In een eerdere brief aan de
Kamer erkent Kaag dat het her-
stelfonds ‘geen rechtsstaatin-
strument is’, maar Nederland
wil wel een signaal afgeven. Veel
partijen in de Tweede Kamer
toonden gisteren in het debat be-
grip voor die houding.

Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de verdachten meer moet weten over die fatale avond
dan nu gedeeld is, en hoopt tijdens het hoger beroep meer duidelijkheid te kunnen krijgen.

OM in hoger beroep in Mallorca-zaak 
Van onze redactie
Den Haag - Het Openbaar Mi-
nisterie gaat in hoger beroep te-
gen zeven van de negen verdach-
ten in de zogeheten Mallorca-
zaak, die draait om de
gewelddadige dood van Carlo
Heuvelman. 

Volgens het OM ‘is het proces
van waarheidsvinding nog niet
volledig’. ,,De rechtbank heeft
slechts één verdachte veroor-
deeld voor doodslag, maar daar-

naast ook benoemd dat een of
meer andere personen ook ver-
antwoordelijk moeten zijn voor
de dood van Carlo. De rechtbank
heeft niet kunnen vaststellen
wie dat is of zijn”, motiveert het
OM het besluit. 

Het OM is ervan overtuigd dat
minstens een van de verdachten
meer moet weten over die fatale
avond dan nu gedeeld is en
hoopt tijdens het hoger beroep
meer duidelijkheid te kunnen

krijgen over wie welke rol ge-
speeld heeft. De familie van
Heuvelman gaf na de uitspraak
ook aan het zeer onbevredigend
te vinden dat nog altijd niet pre-
cies duidelijk is wat er is ge-
beurd. 

,,De hele zaak hebben we al
gezien dat de verdachten hun
mond houden. En het voelt voor
hen toch een beetje alsof ze daar
nu voor beloond worden”, zei
hun advocaat destijds.

E-sigaret mag vanaf 1 oktober alleen naar tabak smaken 
Van onze redactie
Den Haag - E-sigaretten mogen
vanaf 1 oktober 2023 alleen nog
naar tabak smaken. Het verbod
op alle andere smaakjes, die nu
nog veel aftrek vinden, gaat dan
definitief in, blijkt uit een publi-
catie in de Staatscourant waar de
NOS als eerste over berichtte.

Het verbod is al twee jaar gele-
den aangekondigd, maar liep in-
tussen vertraging op. In de zoge-
noemde Tabaks- en rookwaren-
regeling komt een lijst te staan
met zestien smaakstoffen, die al-
lemaal naar tabak smaken. Het
idee is vooral dat rokers ze zo
nog wel kunnen gebruiken om
van hun verslaving af te komen,
maar jongeren niet verleid wor-
den door ‘allerlei verleidelijke,
exotische smaakjes’.

Zeven stoffen die ook naar ta-

bak smaken, maar waar het
RIVM voor had gewaarschuwd
vanwege gezondheidsrisico’s,
worden niet toegestaan. Het
RIVM heeft overigens ook ge-
waarschuwd dat van de overige
smaakjes niet helemaal duide-
lijk is hoe slecht ze zijn. Volgens
de nieuwe regels mag ook niet
op de verpakking vermeld staan
dat de e-sigaret naar iets anders
smaakt dan tabak. De nieuwe re-
gels gaan op 1 januari in, maar
de verkoop zelf wordt pas vanaf 1
oktober echt verboden. In de tus-
sentijd mogen de voorraden op-
gemaakt worden.

De Esigbond, brancheorgani-
satie van Nederlandse verkopers
van elektronische sigaretten,
denkt dat de e-sigaret in Neder-
land door de nieuwe wetgeving
‘ophoudt te bestaan’. Voorzitter

van de bond Emil ‘t Hart zegt dat
de zestien smaakstoffen waartoe
makers van e-sigaretten zich
moeten beperken geen goede ta-
bakssmaak opleveren.

Bovendien stappen volgens ‘t
Hart rokers vaak snel over van
tabakssmaak naar andere
smaakjes, omdat dit ze zou hel-
pen sneller van hun rookversla-
ving af te komen. De verleiding
tot het roken van gewone siga-
retten wordt minder als iemand
overstapt op bijvoorbeeld een
fruitsmaak, zo redeneert ‘t Hart.
Dat zoete smaken vooral jonge-
ren aantrekken tot de e-sigaret
klopt dus volgens hem niet. So-
wieso gebruiken volgens ‘t Hart
relatief weinig jongeren de e-si-
garet. De Esigbond noemt het
smaakverbod ‘een grote vergis-
sing’.

Van onze redactie
Rotterdam - Syriëgangster Nikki
S. blijft in de gevangenis in
Zwolle tot haar rechtszaak vol-
gend voorjaar inhoudelijk be-
handeld kan worden. Dat heeft
de rechtbank van Rotterdam gis-
teren bepaald. 

Er moeten nog verschillende
getuigen worden gehoord, waar-
onder een politieagent die 
veel contact had met de ouders
van de 38-jarige S. en bewijs 
zegt te hebben gezien dat erop
wijst dat ze deel uitmaakte 
van de terroristische organisatie
IS.

Nikki S. uit Berkel en Roden-
rijs zegt zelf dat ze wel in Syrië is
geweest, maar niet aan de gewa-
pende strijd deelnam of die
heeft gesteund. De politieman
die haar ouders regelmatig
sprak, zegt foto’s en filmpjes te
hebben gezien waarop de vrouw
in Syrië en mogelijk ook in Irak
haar sympathie voor IS toonde
en ook met wapens op de foto
stond.

S. emigreerde in 2012 met
haar Turkse man naar Turkije.
Een jaar later zou het stel zich

hebben aangesloten bij IS in Sy-
rië. S. zou daarover gezegd heb-
ben dat echte moslims bij IS ho-
ren en dat Syrië haar land was
waar haar mensen woonden.
Haar bewegingen door de hele
regio gingen ook grotendeels ge-
lijk op met de bewegingen van
IS-strijders. 

Er lopen nog steeds verschil-
lende onderzoeken door de Ne-
derlandse justitie en internatio-
nale organisaties in de regio Sy-
rië, die ondersteunend bewijs
kunnen leveren voor het aandeel
van S. in de strijd, zei de officier
van justitie gisteren.

Tijdens de strijd in Syrië zou
de man van S. om het leven zijn
gekomen. Nadat IS was versla-
gen kwam de Nederlandse
vrouw in verschillende Koerdi-
sche kampen terecht en uitein-
delijk weer in Turkije. 

Dat land leverde haar in juni
van dit jaar uit aan Nederland.
In juni werd ze op Schiphol met-
een door de marechaussee aan-
gehouden en sindsdien zit ze sa-
men met verschillende andere
Syriëgangsters in de gevangenis
van Zwolle.

De nieuwe regels gaan op 1 januari in, maar de verkoop zelf wordt
pas vanaf 1 oktober echt verboden. In de tussentijd mogen de voor-
raden opgemaakt worden.

Syriëgangster blijft in
de cel tot rechtszaak 
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Service/RTV

01.05 NOS Journaal
01.20 Sinterklaasjournaal 
01.30 BinnensteBuiten
01.50 EenVandaag
02.20 TV Monument
03.00 NOS Journaal
03.25 Weerbericht Europa/Afrika
03.30 Het Rampjaar 1672
04.20 God, Jesus, Trump!
05.10 De Geknipte Gast
05.30 Nieuwsuur
06.10 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
06.15 Op1
07.10 NOS Journaal
07.30 Per Seconde Wijzer
08.00 NOS Journaal
08.15 Goedemorgen Nederland
08.35 Nederland in Beweging
08.50 Bak mee met MAX
09.05 NOS Journaal
09.20 BinnensteBuiten
09.55 MAX Geheugentrainer
10.10 NOS Journaal
10.25 Geluk bij een Ongeluk
11.05 Sesamstraat
11.20 Sesamstraat 10 voor...
11.40 Het Klokhuis
11.55 NOS Jeugdjournaal
12.15 First Dates
13.05 NOS Journaal
13.20 Sinterklaasjournaal
13.30 BinnensteBuiten
13.50 EenVandaag
14.05 NOS Gesprek vicepremier 

Wopke Hoekstra
14.20 TV Monument
15.00 NOS Journaal
15.25 Weerbericht Europa/Afrika
15.30 Het gouden uur
16.20 Poldermocro’s
17.05 House for Sale
17.35 Nieuwsuur
18.15 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
18.20 Op1
19.15 NOS Journaal
19.40 Stand van Nederland
20.00 NOS Journaal
20.15 Goedemorgen Nederland
20.35 Nederland in Beweging
20.50 Bak mee met MAX
21.05 NOS Journaal
21.20 BinnensteBuiten
21.55 MAX Geheugentrainer
22.10 NOS Journaal
22.25 Geluk bij een Ongeluk
23.05 Sesamstraat
23.20 Sesamstraat 10 voor...
23.40 Het Klokhuis
23.55 NOS Jeugdjournaal
00.15 First Dates

01.11 MAX Geheugentrainer
01.30 NOS Journaal
02.11 Goedemorgen Nederland
02.30 NOS Journaal
02.39 Goedemorgen Nederland
03.00 NOS Journaal
03.11 Goedemorgen Nederland
03.30 NOS Journaal
03.39 Goedemorgen Nederland
04.00 NOS Journaal
04.13 Goedemorgen Nederland
04.30 NOS Journaal
04.39 Goedemorgen Nederland
05.00 NOS Journaal
05.16 Nederland in Beweging
05.31 MAX Geheugentrainer
05.46 NOS Journaal
06.14 Meer dan goud
07.00 NOS Journaal
08.22 Bak mee met MAX
08.38 NOS Journaal

09.38 Blauw Bloed
10.00 NOS Journaal
10.18 NOS WK Voetbal
10.50 Live: Ghana - Uruguay 
11.51 NOS WK Voetbal: 

wedstrijdanalyse
11.56 Ghana - Uruguay 2e helft
13.13 NOS Journaal
13.30 EenVandaag
13.46 NOS Gesprek vicepremier 

Wopke Hoekstra
13.56 Politieke Partijen
14.01 NOS WK Voetbal
14.17 NOS Studio WK 22
14.50 Live: Servië - Zwitserland 
15.51 NOS WK Voetbal: 

wedstrijdanalyse
15.56 Servië - Zwitserland 2e helft
17.01 NOS Studio WK 22
17.43 Op1
18.43 NOS Journaal
19.06 Op1
20.03 NOS Studio WK 22
20.40 NOS Journaal
21.01 EenVandaag
21.17 NOS Gesprek vicepremier 

Wopke Hoekstra
21.27 NOS Journaal 

met gebarentaal
21.57 NOS Journaal

02.00 NOS Journaal 
met gebarentaal

02.11 NOS Journaal
02.30 NOS Journaal 

met gebarentaal
02.36 NOS Journaal
03.00 NOS Journaal 

met gebarentaal
03.11 NOS Journaal
03.30 NOS Journaal 

met gebarentaal
03.36 NOS Journaal
04.00 NOS Journaal 

met gebarentaal
04.13 Nederland in Beweging
04.33 Nu te Zien!
04.47 Keuringsdienst van waarde
05.16 Nieuwsuur
06.00 NOS Journaal
06.16 Noord-Zuid-Oost-West
07.00 Bak mee met MAX
07.20 BinnensteBuiten
07.58 Politieke Partijen
08.00 NOS Journaal
08.20 Het Uur van de Wolf: 

De Kift: water wieg me
09.16 MAX Maakt Mogelijk special
09.37 Rail Away
10.06 Stand van Nederland
10.30 Pointer special
10.50 Z-Korea - Portugal 1e helft
11.51 NOS WK Voetbal: 

wedstrijdanalyse
12.00 Z-Korea - Portugal 2e helft
13.00 NOS Journaal
13.14 NOS Journaal Regio
13.32 RegioNed
13.57 Noord-Zuid-Oost-West
14.15 BinnensteBuiten
15.00 NOS Journaal
15.33 2 voor 12
16.06 De Geknipte Gast
16.30 Nieuwsuur
17.19 Het Rampjaar 1672 (slot)
18.18 Our House
19.05 When Harry Met Sally...
20.32 De Nachtzoen
20.40 Nieuwsuur

01.06 Bing
01.13 Pingu
01.18 Simon
01.23 Tom en de boterham met 

aardbeienjam en honing

01.28 Sesamstraat
01.43 Ukkepukkies
01.46 Bumba 2.0
01.51 Pip en Posy
01.58 Samson & Marie
02.06 Zin in Zappelin
02.11 Trippel Trappel
02.24 Zin in Zappelin
02.28 Kindertijd
02.36 Zin in Zappelin
02.42 Sinterklaasjournaal 
02.52 Zin in Zappelin
02.58 WieKent De Boterhamshow
03.14 Zin in Zappelin
03.19 Shaun het schaap
03.26 Buurman en Buurman
03.33 Raad eens hoeveel 

ik van je hou
03.45 Jojo & Ouma
03.56 Calimero
04.07 Pieter Konijn
04.19 Babar en de belevenissen 

van Badou
04.31 Olivia
04.41 Pingu
04.47 Ella, Oscar & Hoo
04.57 Pim & Pom
05.02 Rita & Krokodil
05.07 Bumba 2.0
05.12 Peppa Pig
05.22 Tom en de boterham met 

aardbeienjam en honing
05.27 No-No
05.34 Nelli en Nora
05.41 Nijntjes avonturen, 

groot en klein
05.48 Teletubbies
06.01 Het Zandkasteel
06.15 Tip de muis
06.23 Ziggy en de Zootram
06.34 Sesamstraat 10 voor...
06.44 Maya de bij
06.57 Sesamstraat
07.12 Zin in Zappelin
07.16 Casper en Emma
07.29 Zin in Zappelin
07.32 Kindertijd
07.40 Zin in Zappelin
07.46 Sinterklaasjournaal 
07.56 Zin in Zappelin
08.02 Splat & Seymour
08.14 Zin in Zappelin
08.18 Bollie & Billie
08.30 Mike de ridder
08.43 Machtige Mike
08.50 Grizzy en de lemmingen
08.58 Het betoverde dorp 

van Pinokkio
09.10 Lassie Animated
09.32 Sinterklaasjournaal
09.43 Jungle Book
09.55 Peter Pan
10.17 Puppy Patrol
10.41 Kosmoo
11.04 Sinterklaasjournaal
11.15 Peperbollen
11.43 De dodelijkste 60
12.11 Bad Nature
12.17 NATUUR DE LUXE
12.38 Vlogmania kort
12.49 De regels van Floor
13.00 Sinterklaasjournaal
13.11 Freeks wilde wereld
13.21 Super Surprise
13.44 Het Klokhuis
14.00 NOS Jeugdjournaal
14.21 Vlogmania kort
14.50 Kameroen - Brazilië 1e helft
15.58 NOS WK Voetbal: 

wedstrijdanalyse
16.06 Kameroen - Brazilië 2e helft
17.01 Boerderij van Dorst
17.52 Alles is familie
20.01 NOS Jeugdjournaal
20.24 Tekst-TV
00.28 Nijntjes avonturen, 

groot en klein
00.33 Tip de muis
00.41 No-No
00.48 Maan en ik

TELEVISIE * Tijden onder voorbehoud

BVN
FLOW 105

WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

RADIO

06.30  Michiel & Co 
           (Michiel Zwartepoorte 
           en Lisanne Halleriet) 
12.00  Dolfijn Lunchbreak 
13.00  Middag Madness
16.00  Bright Top 40 
           (Michiel Zwartepoorte)
19.00  Sounds Of Amsterdam 
           (Kris Kross Amsterdam)
20.00  Global Dance Chart 
           (Wessel van Diepen)
22.00  Partysquad Palooza 
           (The Partysquad) 
23.00  Smash The House 
           (Dimitri Vegas & 
           Like Mike) 

05.30  Ochtendprogramma 
           Radio Nederland 
           Wereldomroep

06.30  Breakfastclub in Pap., 
           Engels en Nederlands 
08.00  Programma’s in Pap., 
           Engels en Nederlands 

05.45  Nieuws, weer, 
           ochtendbladen*
06.30  Ontbijtshow (06.30, 06.50,
           07.00 en 07.15 uur 
           nieuws, ochtendbladen)*
08.00  Papiamentstalige uitzend.
19.00  FM Actueel met nieuws, 
           krantenoverzicht, muziek*
20.00  Papiamentstalige uitzend.

* In deze programma’s wordt 
een bijdrage geleverd door RNW

06.00  Schakel op, start je dag 
           met Maarten Schakel
09.00  Paradise FM Non Stop, 

12.00  Van Essa Tot Twee, 
           Vanessa Werkhoven 
           schuift aan in je 
           lunchpauze
14.00  Paradise FM Non Stop, 
           met de grootste 
           hits allertijden
16.00  Reer In Het Verkeer, 
           vier het eind van je 
           werkdag met Joris Reer
18.00  Boogie Nights, start je 
           weekend met DJ 
           Boogieman in the mix
19.00  Kicken’s Hiphop Hits, 
           met Patrick Kicken
21.00  Disco Inferno, de leukste 
           dansvloerkneiters 
           allertijden
00.00  Non-Stop Hits

06.00  Non-Stop Hits

belangrijke telefoonnummers
ALARM
Politie                                 tel: 911
Brandweer                         tel: 911
Ambulance                         tel: 912
CMC                          tel: 7450000
Kustwacht                          tel: 913
SOS-lijn                             tel: 127
Aqualectra                         tel: 135
Kindertelefoon                   tel: 918

CORONA 
Informatie over voorzorgsmaatre-
gelen, reizen naar Curaçao en alle
overige belangrijke informatie.

www.covid19.cw

Informatie over vaccinatie op
Curaçao en afspraak om te
vaccineren.           www.bakuna.cw

Bewijs van test of vaccinatie,
toegang krijgen tot je Digitale
Covid Certificaat (DCC)

curacaohealthapp.com

BEREIKBARE 
VERPLEEGKUNDIGE                  
                                   tel: 5687525

STICHTING VAN HET 
WIT GELE KRUIS 
voor thuiszorg ‘Prinses Margriet’
thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg:
                                  Tel: 8682344 

8888889
                                Fax: 8681000
Ouder- en Kinderzorg:
                 Tel: 7373584 / 7371316
Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:
                                  Tel: 5103661
                                        6609331

KRAAMKLINIEK FUNDASHON 
DUNA LUS 
Schottegatweg Nrd. 43
P.O 3619                    tel: 8691838
                                   tel: 8692510
Kuido prenatal,          tel: 8692846
Sentro Infese,            tel: 8691838
Ofisina di Konsulta,   tel: 8697103

FUNDASHON LECHI DI MAMA
                                   tel: 7475852

E-mail: fundashonlechimama@
gmail.com
www.lechimama.com

DIERGENEESKUNDE
Parera                        tel: 4655182

APOTHEKEN 
Punda
Ant. Drugstore           tel: 7376200 
Otrobanda
Nos Deseo                 tel: 8883538

BUREAU OMBUDSMAN
                 tel: 4610302 / 4610303 
                                  fax: 4619483
Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-
curacao.cw
www.ombudsman-curacao.cw

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao                     tel: 6750200
Bonaire                      tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten)             tel: 5862680 

LASER 101                 101.1 FM

DOLFIJN FM               97.3 FM

RADIO KÒRSOU         93.9 FM

HITRADIO 915             91.5 FM

PARADISE FM           103.1 FM

ABCourant NV 
Scharlooweg 31
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. 7472200
Fax 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 

UITGEVER
Michael Willemse

REDACTIE CURAÇAO
rredactie@antilliaansdagblad.com
Martha van Bergen
Miranda van Boven
Denize Eberhardt
Manon Hoefman
Silke de Keuning (stagiaire)
Kim van der Klift (stagiaire)
Arfen Nijland
Caroline Slegtenhorst

REDACTIE NEDERLAND
Gijs van den Heuvel
Nico van der Ven (fotograaf)

REDACTIE BONAIRE
ad.bonaire@gmail.com
John van ‘t Hoff

REDACTIE ARUBA
ad.aruba@gmail.com
Mirte de Rozario

FREELANCE MEDEWERKERS
Agnes van Bergen
Eric de Brabander
Michelle Pors-da Costa Gomez
Jan Gulmans
Solange Hendrikse

Julie Hengeveld
Jeroen Heuvel
Nimrod Jamanika
Els Kroon
Cees Luckhardt
Wim Rutgers

UITGAAN: 
ad.uitgaan@gmail.com
Nelly Rosa

FOTOGRAAF
Jeu Olimpio

OPMAAKSTUDIO
Brigitte v.d. Winden (coördinator)
Thalysia Maurico-Gijsbertha
Mauricio Marin Mendoza

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Vanessa Kross (sales manager)
Judary Salomé

ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Regine Janga
Bealin Nepomuceno
Ludgarda Margarittha (freelance
incassomedewerkster)

DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)

DRUKKERIJ
De Stad NV

ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen
kan schriftelijk of telefonisch op
werkdagen van 8-17 uur 7472200.
Abonnementen gaan uiterlijk drie

dagen na betaling in en lopen tot
wederopzegging. De betaling
geschiedt altijd vooruit.  

ABONNEMENTSTARIEVEN 
(inclusief ob)
Maand                 Naf.      35,00
Kwartaal              Naf.    105,00
Halfjaar               Naf.    210,00
Jaar                      Naf.   420,00

BEËINDIGING ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken 
voor afloop van de abonnementspe-
riode. Bij voortijdige beëindiging
wordt Naf 30,00 administratiekos-
ten in rekening gebracht.

BEZORGING
Voor bezorgklachten bellen tussen
8.00 en 10.00 uur, maandag t/m
vrijdag, op telefoon 7472200.

ADVERTENTIES
Advertenties kunnen tot 12 uur op
de dag voor verschijnen worden 
gereserveerd, advertenties voor de
maandageditie opgeven op vrijdag.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Op de diensten van ABCourant NV
zijn abonnee- dan wel plaatsings-
voorwaarden van toepassing. Deze
worden op verzoek toegezonden.

PARTNERS
Het internationale nieuws in deze
krant komt tot stand in samenwer-
king met de nieuwsdienst van het
ANP. Tevens zijn er samenwerkings-
verbanden met de redacties van
Caribisch Netwerk van de NTR en
Extra di Boneiru.



Tegen een medeverdachte,
die de schakel zou zijn geweest
tussen de vrouw en de onderwe-
reld, eiste het OM twee jaar cel.

De vrouw, Mildred van D.,
was ambtenaar bij de gemeente
Den Haag, waar de paspoorten
werden uitgegeven. Medever-

dachte Faysal N. was haar con-
tactpersoon. Hij zorgde onder
meer voor de betaling voor de
corrupte diensten van Van D. Zij
heeft bekend dat zij 1.000 euro
per vervalst paspoort ontving. N.
ontkent en beroept zich op zijn
zwijgrecht.

In totaal gaat het om negen-
tien vervalsingen, zegt het OM.
De paspoorten werden uitgege-
ven in de periode 2012-2014. Zo-
wel bij Taghi als bij Naoufal F.
werden valse paspoorten aange-
troffen die zijn te herleiden naar
de Haagse ambtenaar toen zij

werden gearresteerd. F. is in-
middels veroordeeld tot levens-
lang voor zijn betrokkenheid bij
een moord in Almere, Taghi is
hoofdverdachte in het groot-
scheepse liquidatieproces Ma-
rengo. N. is een broer van Moha-
med Nyabi, die op nationale op-
sporingslijst staat en wordt
gezocht in verband met interna-
tionale drugshandel en een ge-
welddadige ontvoering in Duits-
land. Nyabi zou tot het netwerk
hebben behoord van de in 2014
in Spanje geliquideerde Samir
Bouyakhrichan. De vervalste
paspoorten zouden onder meer
voor leden van diens criminele
netwerk bestemd zijn geweest.
N. zit momenteel in voorarrest
in verband met een andere zaak.

Tegen Van D. eiste de officier
van justitie ook een geldboete
van 19.000 euro, het totaalbe-
drag dat zij met de praktijken

verdiend zou hebben. Daarnaast
wil de officier dat de vrouw vier
jaar lang geen gemeenteambte-
naar meer mag zijn. Van D.
werkte sinds 2003 bij de ge-
meente Den Haag en werd in
2020 ontslagen.

In de onderbouwing van de
strafeisen hekelde de officier het
gemak waarmee de paspoorten
vervalst en uitgegeven konden
worden. ,,Niet minder dan ver-
bijsterend”, aldus de aanklager.
Hij vond dat Van D. eigenlijk
een onvoorwaardelijke celstraf
verdiende, omdat zij eraan heeft
meegewerkt dat zware crimine-
len ‘langdurig onder de radar
konden blijven’. De aanklager
had niettemin oog voor de
kwetsbare persoonlijke positie
waarin Van D. verkeert. Ook
haar bekentenis en het besef dat
zij een grens was overgegaan
woog de officier mee.
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Nederland

RESPONSIBILITIES

PROFILE OF A SUITABLE CANDIDATE

If you have the experience and skills and are interested in making a contribution to our 
growing business kindly submit your resume and cover letter to the management: 
c.tromp-man@curaloe.com attn. Cora Tromp Man before December 11th, 2022.

Marketing and Sales Manager
A sales and marketing manager is responsible for researching and developing marketing opportunities
and planning and implementing new sales plans in order to meet the company’s goals. 

Due to growth of the organization we now have a vacancy for a:

Curaçao Ecocity Projects NV (Aloe Vera plantation Curaçao), located at Groot St. Joris, cultivates
more than 100,000 Aloe Vera plants for production, and manufactures and sells Aloe Vera products 
like juices and cosmetic products. The company specializes in skincare products, which are known 
by the name Curaloe.

• Create effective plans and strategies to help increase the awareness of a company’s products  
and services to a new audiences using different media
• Promoting the company's existing brands and introducing new products to the market
• Research and develop marketing opportunities and plans, understanding consumer  
requirements, to achieve the company's marketing goals, and to determine opportunities for 
growth
• Provide forecast and prepare a quaterly budget to meet marketing and sales financial goals
• Develop advertising to accomplish marketing and sales goals
• Identify different consumer requirements to properly identify marketing opportunities to 
maintain relationship with existing and new clients and understanding their needs
• Gather, investigate and summarize data and trends to provide accurate information through 
reports
• Brainstorm and implement print marketing initiatives and promotional materials with the 
General Manager

• Bachelor’s Degree in Business Administration and/or Marketing 
• 3-5 years of experience in marketing and sales
• Good at communicating with clients
• Analytical skills and the ability to generate charts and reports on sales data
• Excellent creative thinking skills to help promoting the brand 
• Excellent verbal and written communication skills dutch and english, spanish is a pre

We are looking for a marketing and sales manager to assist in selling of our company's products 
in the market industry. The marketing and sales manager's responsibilities include generating 
sales plans, creating engaging advertisements, emails, and promotional literature. The sales and 
marketing manager represents the company's brand and drives strategies to increase product 
awareness.

Advertentie

In totaal gaat het om negentien vervalsingen, zegt het OM. De pas-
poorten werden uitgegeven in de periode 2012-2014.

Straffen geëist voor
vervalsen paspoorten
Van onze redactie
Amsterdam - Het Openbaar Ministerie heeft gisteren bij de rechtbank in Amsterdam
een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een taakstraf van 240 uur geëist tegen een
50-jarige vrouw voor het vervalsen van paspoorten voor zware criminelen, onder wie
Ridouan Taghi en Naoufal F. 

In 2030 moet het aantal mensen dat in armoede leeft gehalveerd
zijn ten opzichte van 2015.

‘Iedere dakloze een thuis
met nieuw actieplan’
Van onze redactie
Den Haag - Het kabinet streeft
ernaar om per 2030 dakloosheid
te beëindigen en ‘iedereen een
thuis’ te bieden. Er zijn in een
actieplan afspraken gemaakt
over geld, zorg, woningen, hulp
en begeleiding en allerlei be-
stuurlijke kwesties. Staatssecre-
taris Maarten van Ooijen (Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport)
spreekt in het plan dat hij aan de
Kamer heeft gestuurd van een
‘fundamenteel andere kijk’.

,,In vrijwel alle gevallen kan
met de juiste inzet dakloosheid
voorkomen worden”, aldus het
actieplan. Daarin worden tien-
tallen stappen en doelstellingen
aangekondigd. Die zijn er onder
meer op gericht om te zorgen

dat mensen genoeg geld hebben
om van te leven. Het plan legt
een link met schuldenproblema-
tiek, regels rond uitkeringen en
de verhoging van het minimum-
loon. In 2030 moet het aantal
mensen dat in armoede leeft ge-
halveerd zijn ten opzichte van
2015.

Ook preventie speelt in het
plan een belangrijke rol. Men-
sen mogen niet meer zomaar op
straat komen te staan als ze bij-
voorbeeld hun huis uit moeten
of vrijkomen uit de gevangenis.
Daarnaast moet er meer aan-
dacht komen voor psychische en
sociale problemen die mensen
hebben en meer duidelijkheid
rond de hulp die ze kunnen krij-
gen van de overheid. 



Van onze redactie
Washington - Een gesprek met
de Russische president Vladimir
Poetin is pas aan de orde als
blijkt dat hij de oorlog in Oekraï-
ne wil beëindigen, zegt zijn
Amerikaanse ambtgenoot Joe
Biden. ,,Dan wil ik graag met
hem gaan zitten om te bespre-
ken waar hij aan denkt”, zei Bi-
den op een persconferentie met
de Franse president Emmanuel
Macron in Washington.

Volgens Biden is duidelijk dat
Rusland het buurland wil bezet-
ten als dat lukt. ,,Maar ze heb-
ben zich misrekend”, verwees
hij naar de succesvolle Oekraï-
ense tegenoffensieven. Contact
met Poetin gaat sowieso in sa-
menspraak met Navo-partners,
zei Biden.

Macron heeft binnenkort

weer een telefoongesprek met
Poetin. Hij gaat onder meer de
veiligheid van kerncentrales in
Oekraïne aansnijden, zei Ma-
cron. De Franse president wil
het gesprek met Moskou gaande
houden, maar hij beloofde Oe-
kraïne nooit naar een compro-
mis te dirigeren waar Kiev tegen
is. De Oekraïense president Vol-

odimir Zelenski wil volgens
hem graag vrede. ,,Onze taak is
om met hem samen te werken.”

Beide staatshoofden hebben
de banden tijdens het staatsbe-
zoek aangehaald, ondanks one-
nigheid over economische kwes-
ties. ,,We moeten weer wapen-
broeders worden”, aldus
Macron. In een gezamenlijke

verklaring wordt gesproken over
een ‘onwrikbaar’ bondgenoot-
schap tussen beide landen.

In de verklaring uiten de VS
en Frankrijk scherpe kritiek op
Ruslands acties, ‘met name zijn
onverantwoordelijke nucleaire
retoriek en desinformatie over
vermeende chemische aanvallen
en biologische en nucleaire wa-
penprogramma’s’. Ze blijven
Oekraïne op allerlei manieren
steunen.

Van onze redactie
Kiev/Moskou - Rusland en Oe-
kraïne hebben opnieuw krijgs-
gevangenen uitgewisseld. Het
Russische ministerie van Defen-
sie en de Oekraïense autoritei-
ten lieten weten dat gisteren vijf-
tig gevangen militairen zijn ge-
ruild.

Het is de derde uitwisseling
in een week tijd. Stafchef Andriy
Yermak van de Oekraïense pre-
sident Volodimir Zelenski zei
ermee door te gaan tot ‘tot de be-
vrijding van de laatste Oekraï-
ner’. Onder de terugkeerders

zijn militairen die gevangen wa-
ren genomen bij de strijd rond
de havenstad Marioepol en bij
‘veldslagen in Donetsk, Loe-
hansk en Zaporizja’, meldde

Yermak via berichtendienst Te-
legram. Rusland zei dat het de
vrijgelaten gevangenen naar
Moskou zou vliegen voor medi-
sche controles en rehabilitatie.

Van onze redactie
Berlijn - Noorwegen en Duits-
land gaan de Navo vragen een
coördinerende rol op zich te ne-
men bij het monitoren en be-
schermen van onderzeese infra-
structuur als gaspijplijnen en te-
lecomkabels. De Noorse
premier Jonas Gahr Støre en de
Duitse bondskanselier Olaf
Scholz maakten dat bekend na
een gesprek in Berlijn.

Het verzoek aan de militaire
alliantie is ingegeven door de
ontploffingen bij de gaspijplij-
nen Nord Stream 1 en 2 in de
Oostzee van eind september.
Die werden veroorzaakt door sa-
botage, maar wie erachter zit is
nog niet vastgesteld. De pijplij-
nen lopen van Rusland naar
Duitsland, maar er stroomt geen

gas door. Duitsland zette sche-
pen in nadat gas was vrijgeko-
men bij de ontploffingen. Noor-
wegen liet na de explosies zijn
marine en luchtmacht patrouil-
leren bij faciliteiten en olievel-
den op zee. Soldaten bewaken
gasterminals en olieraffinaderij-
en. Beide landen willen nu dat
de Navo een coördinatiecentrum
gaat optuigen. ,,Niemand mag
denken dat aanvallen op de kri-
tieke infrastructuur van Europa
onbeantwoord moeten blijven”,

zei Scholz. Nord Stream is gro-
tendeels eigendom van het Rus-
sische staatsbedrijf Gazprom.
Dat bedrijf leverde via Nord Stre-
am 1 al geen gas meer en Nord
Stream 2 is nooit in gebruik ge-
nomen, maar in beide leidingen
zat wel gas.

In westerse landen is geop-
perd dat Rusland de pijpleidin-
gen zelf heeft gesaboteerd om de
energiecrisis in Europa te verer-
geren. 

Volgens Moskou zat de Britse
marine achter de ‘terroristische
aanslag’ op 26 september. Het
Britse ministerie van Defensie
denkt dat Rusland dit soort ‘ver-
zonnen verhalen’ de wereld in
helpt om de aandacht af te lei-
den van het ‘rampzalige’ verloop
van de oorlog in Oekraïne.
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Commissie
aan de slag
met aangiftes 
Van onze redactie
Washington - Een commissie van het Amerikaanse par-
lement heeft zes jaar aan belastingaangiften van oud-pre-
sident Donald Trump overhandigd gekregen van het mi-
nisterie van Financiën, meldt CNN. Het Hooggerechts-
hof had daar vorige week de weg voor vrijgemaakt

De commissie probeerde de
documenten jaren met juridi-
sche procedures in handen te
krijgen. Trump ziet het onder-
zoek naar zijn financiële verle-
den van de door de Democraat
Richard Neal geleide commissie
als politiek gemotiveerd.

De Republikein is de eerste
president in vier decennia die
weigert dergelijke belastingpa-
pieren vrij te geven. 

Hij wil geen details over zijn
bezittingen en zakelijke activitei-
ten prijsgeven. 

In een van de talrijke rechts-
zaken die los van het parle-
mentsonderzoek gaande zijn
wordt de Trump Organization

beschuldigd van fraude en mis-
leiding. Trump rapporteerde
volgens eerdere mediaberichten
over meerdere jaren zware ver-
liezen van zijn ondernemingen
waardoor hij maar erg weinig
belasting hoefde te betalen. Het
parlement wil weten of dit wel
goed is gecontroleerd en of er
nieuwe regels nodig zijn.

De belastingaangiften worden
naar verwachting voorlopig niet
publiekelijk bekendgemaakt. De
commissie moet snel werken
omdat haar mandaat in het Huis
van Afgevaardigden kan worden
herroepen als de Republikeinen
in januari de controle overne-
men.

Rusland en Oekraïne wisselen voor de derde keer in een week krijgs-
gevangenen uit. 

Oekraïne
en Rusland
wisselen 
gevangen
militairen uit

Het verzoek aan de militaire alliantie is ingegeven door de ontploffingen bij de gaspijplijnen Nord Stre-
am 1 en 2 in de Oostzee van eind september.

‘Navo-rol bij
bescherming
gaspijplijnen’

‘Praten als Poetin oorlog wil beëindigen’

Steun voor wetswijziging
nieuwe invallers Charles
Van onze redactie
Londen - Het Britse parlement
heeft de weg vrijgemaakt voor
prinses Anne en prins Edward
om op te treden als vervangers
van koning Charles bij officiële
aangelegenheden, meldt de
BBC. Een wetsvoorstel daartoe
heeft alle stappen in het Britse
lagerhuis doorlopen en wordt
nu een wet.

Vorige maand diende Charles
een formeel verzoek in om Anne
en Edward toe te voegen aan de
lijst van zogeheten Counsellors
of State. Zij zijn bij wet bevoegd
om officiële taken uit te voeren
namens koning Charles voor het
geval hij bijvoorbeeld ziek is of
in het buitenland is voor een
reis. Die rol wordt doorgaans
vervuld door de echtgenoot van
de zittende vorst en de volgende

vier volwassenen in de lijn van
opvolging.

Sinds het overlijden van ko-
ningin Elizabeth zijn dat na ko-
ningin-gemalin Camilla prins
William, prins Harry, prins An-
drew en zijn dochter prinses Be-
atrice. Omdat Harry en Andrew
geen volwaardig leden meer zijn
van de Britse koninklijke familie
lijkt het noodzakelijk om extra
invallers klaar te hebben staan.
Andrew en Harry blijven wel op
de lijst van potentiële vervangers
staan. Het komt overigens maar
zelden voor dat een Counsellor
of State nodig is. Afgelopen mei
was dat wel nodig toen koningin
Elizabeth vanwege gezondheids-
problemen het Britse parlement
niet kon openen. In haar plaats
kwamen toenmalig prins Char-
les en prins William.



Van onze redactie
Caïro/Washington - De leider
van Islamitische Staat is gedood
tijdens gevechten, meldde een
woordvoerder van de terroristi-
sche beweging in een audio-
boodschap op Telegram woens-
dag. Er is al een opvolger aange-
steld: Abu al-Husayn al-Husayni
al-Qurashi, die wordt omschre-
ven als een ‘veteraan van de ji-
had’.

Over de omgekomen leider
Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qu-
raishi was weinig bekend. De zo-
genoemd kalief werd gedood in
een gevecht nadat hij anderen
had omgebracht, aldus de
woordvoerder. 

Het Amerikaanse leger meld-
de later dat het Vrije Syrische Le-

ger, dat gebieden in Syrië con-
troleert, half oktober de operatie
uitvoerde waarbij de IS-leider in
de zuidelijke provincie Daraa
om het leven kwam. 

Daarbij waren volgens een
woordvoerder geen Amerikaan-
se militairen betrokken. ,,IS
blijft een bedreiging voor de 

regio”, aldus het centrale com-
mando van de VS in de regio.

De gedode leider volgde afge-
lopen maart Abu Ibrahim al-
Hashimi al-Quraishi op, die
zichzelf in februari had opgebla-
zen tijdens een Amerikaanse
operatie in het noorden van Sy-
rië. 

Die leidde IS sinds 2019. Het
Witte Huis verwelkomde het
nieuws dat ook zijn opvolger is
gedood.

Islamitische Staat heeft dood
en verderf gezaaid in Syrië en
Irak en bloedige aanslagen in
Europa gepleegd. De slagkracht
van de organisatie is de afgelo-
pen jaren afgenomen, maar IS is
met takken in Azië en Afrika
nog actief in tal van landen.

Van onze redactie
Genève - De Verenigde Naties
verwachten dat volgend jaar we-
reldwijd 339 miljoen mensen
een vorm van noodhulp nodig
zullen hebben. De organisatie
heeft het recordbedrag van 51,5
miljard dollar nodig om die hulp
te kunnen bieden.

VN-noodhulpcoördinator
Martin Griffiths noemt het be-
drag ‘verbluffend en deprime-
rend’ en stelt dat de wereld in
het komende jaar ‘het grootste
humanitaire programma ooit’
zal zien. 

Vanwege de aanhoudende
oorlog in Oekraïne, andere con-
flicten, klimaatveranderingen
en de sluimerende coronapan-
demie zullen volgens de voor-
spellingen die de VN doen in 
de jaarlijkse Global Humanitari-
an Overview 65 miljoen meer
mensen een beroep moeten
doen op noodhulp dan een jaar

geleden. Dat betekent dat één 
op de 23 mensen op aarde hulp
nodig zal hebben, in 2015 ging
het nog om één op de 95 men-
sen. 

In het rapport schrijven de
Verenigde Naties dat de verschil-
lende crises in de wereld al heb-

ben geleid tot de grootste we-
reldwijde voedselproblematiek
in de moderne geschiedenis.
222 Miljoen mensen in 53 lan-
den zijn aan het einde van dit
jaar niet zeker van voedsel, 45
miljoen van hen lopen het risico
te verhongeren.

Antilliaans Dagblad Vrijdag 2 december 2022 25

Internationaal

Spanje in
ban van
bombrieven 
Van onze redactie
Madrid - Spanje is in de ban van een reeks bombrieven
die zijn verstuurd en kennelijk verband houden met de
oorlog in Oekraïne. Gisteren werd een bombrief bij de
Amerikaanse ambassade ontdekt en onschadelijk ge-
maakt.

Dat was kort nadat bekend
was gemaakt dat de Spaanse pre-
mier Pedro Sánchez 24 novem-
ber een brief toegezonden heeft
gekregen die volgens de politie
‘ontvlambaar’ maar niet explo-
sief was.

De mededelingen komen ter-
wijl in het land bombrieven of
brieven die bij opening in brand
zouden vliegen, ook op andere
adressen zijn bezorgd die in ver-
band worden gebracht met de
oorlog in Oekraïne. De autoritei-
ten hebben de waakzaamheid

verhoogd, omdat ze vrezen dat
er meer van dit soort post komt.
De brieven lijken allemaal uit
Spanje te komen.

Gisteren is ook een ontvlam-
bare brief bij het ministerie van
Defensie bezorgd en op een
luchtmachtbasis ten oosten van
Madrid is een bombrief aange-
komen. Het pakket met explo-
sieven werd in een scanner ont-
dekt. De bombrief werd bezorgd
bij een pand op de basis waar
volgens Spaanse media met sa-
tellieten wordt gewerkt. De basis

wordt ook door de Navo ge-
bruikt.

Woensdag werd bij een wa-
penfabrikant in Zaragoza een
bombrief afgeleverd en eerder
op de dag raakte een medewer-
ker van de Oekraïense ambassa-
de in Madrid lichtgewond toen
een aan de ambassadeur gerich-
te envelop ontplofte bij het ope-
nen.

De Spaanse politie onder-
zoekt of, en hoe de zes zaken
met elkaar in verband staan. Het

wapenbedrijf in Zaragoza is de
fabrikant van de C90-raketwer-
pers die Spanje aan Oekraïne le-
vert. Een woordvoerder van de
lokale overheid daar liet op de
Spaanse radio weten dat enkele
enveloppen van dezelfde afzen-
der lijken te zijn gekomen, aan-
gezien hetzelfde mailadres op
beide documenten was geschre-
ven.

De fabrikant sloeg alarm toen
na het incident op de ambassade
in Madrid ook in Zaragoza een

verdachte brief werd bezorgd.
De ingeschakelde alarmdien-
sten constateerden bij een scan
van de envelop dat er een draad
in was bevestigd, die een explo-
sief had laten afgaan als het post-
stuk zou zijn geopend. De ver-
dachte envelop is gecontroleerd
tot ontploffing gebracht.

De Oekraïense buitenlandmi-
nister Dmitro Koeleba riep naar
aanleiding van de explosie op tot
extra veiligheidsmaatregelen bij
alle ambassades van Oekraïne.

De Spaanse politie onderzoekt of, en hoe de zes zaken met elkaar in verband staan.

Volgens de voorspellingen van de VN zullen 65 miljoen meer men-
sen een beroep moeten doen op noodhulp dan een jaar geleden.

‘Recordbedrag
nodig voor
noodhulp’

Leider Islamitische Staat gedood

Ruimteschip kan beginnen
aan terugreis van de maan
Van onze redactie
Houston - Het nieuwe Ameri-
kaanse ruimteschip dat bezig is
aan een proefvlucht naar de
maan kon gisteren beginnen
met de terugkeer naar de aarde.
Het onbemande vaartuig doet
het beter dan verwacht, zegt de
Amerikaanse ruimtevaartorga-
nisatie Nasa. Het is de bedoeling
dat de Orion op 11 december in
de Grote Oceaan plonst.

Het ruimteschip bevindt zich
nu in een baan rond de maan,
op zo’n 400.000 kilometer van
de aarde en ongeveer 80.000 ki-
lometer van de maan, met een
snelheid van zo’n 3.300 kilome-
ter per uur. Om terug te komen
werden de motoren aangezet,
zodat het vaartuig de baan kan
verlaten. 

Daarna zal het een duikvlucht
langs de maan maken. Die slin-
ger moet hem genoeg snelheid
geven om los te komen van de
maan en de oversteek naar de
aarde te maken.

De Orion werd op 16 novem-
ber gelanceerd, zonder mensen
aan boord. Bijna een week na
vertrek maakte het ruimteschip
een duikvlucht om in een ovale
baan rond de maan te komen.
Een week later bereikte het de
verste afstand ooit voor een
ruimtevaartuig dat is ontworpen
om mensen te vervoeren. Het
was toen op ruim 430.000 kilo-
meter van de aarde.

De maanmissie is bedoeld om
alle systemen in de capsule te
testen. De volgende vlucht staat
gepland voor 2024. Dan moet
het ruimteschip met vier men-
sen aan boord rond de maan
vliegen.  Rond 2025 moeten
mensen weer voet op de maan
zetten, voor het eerst sinds 1972.
De Orion bestaat uit twee delen.
In het voorste, Amerikaanse
deel komen later de astronauten
te zitten. Het achterste deel, dat
voor energie en voortstuwing
zorgt, is door Europa ontwik-
keld. 



Van onze redactie
Boston - Wereldrecordhouder
Eliud Kipchoge maakt volgend
jaar zijn debuut bij de Boston
Marathon. Dat maakte zijn ma-
nagement gisteren bekend.

Kipchoge won eerder al de
marathons in Berlijn, Tokio,
Londen en Chicago, maar deed
nog nooit eerder mee aan de edi-
ties in Boston of New York. Kip-
choge liep in 2014 voor het laatst
een race in de Verenigde Staten
tijdens de Chicago Marathon,
die hij destijds won.

Kipchoge verbeterde eind sep-
tember zijn wereldrecord op de
marathon. De 38-jarige Keniaan
realiseerde over 42,195 kilome-
ter een tijd van 2 uur, 1 minuut
en 9 seconden. De oude toptijd
stond ook al op naam van Kip-
choge, die in 2018 in Berlijn een
tijd liep van 2.01.39. Het jaar
daarop presteerde hij het om op
een afgezet parcours in Wenen
als eerste mens een marathon
onder de 2 uur te lopen. Met
hulp van een grote groep gang-
makers kwam hij uit op 1.59.40.
Die tijd werd niet erkend als we-
reldrecord.

De Keniaan heeft nu vijftien

van de zeventien marathons
waarin hij aan de start stond, ge-
wonnen. Daartoe behoren de

olympische marathons van Rio
(2016) en Tokio (2021). Hij
heeft zijn zinnen gezet op nieuw

olympisch succes in Parijs
2024. Daarmee zou hij de eerste
atleet worden die drie keer de

marathon wint op de Spelen.
De Boston Marathon is op 17

april volgend jaar.
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STICHTING CARMABI 
 

Carmabi is een stichting die verantwoordelijk is voor wetenschappelijk onderzoek van de natuur op land en in de 
zee, het verwerven en beheren van natuurgebieden en het bewustmaken van de bevolking en de schoolgaande jeugd 
in het bijzonder van het belang van een duurzame ontwikkeling. De stichting bestaat uit zeven afdelingen nl. de 
afdelingen terrestrische parken, mariene parken, research, educatie, advies/consultancy, communicatie en 
marketing en administratie. Carmabi telt 50 medewerkers. Wegens een ontstane vacature is Carmabi op zoek naar 
een: 
 

HOOFD TECHNISCHE DIENST M/V 
 

Functie-informatie 
Het Hoofd Technische Dienst legt verantwoording af aan de directeur. De standplaats is Piscadera maar het Hoofd 
Technische Dienst dient regelmatig naar Savonet, de Grotten van Hato en het Mangrovepark te gaan voor wat 
betreft de werkzaamheden aldaar. 
 
Het Hoofd Technische Dienst is verantwoordelijk voor:  
 De opstelling en uitvoering van het onderhoudsplan en investeringsplan voor  

o Het gebouwencomplex te Piscadera.  
o Het gebouwencomplex te Savonet en het parkmeubilair in het Christoffel National Park. 
o Het Shete Boka National Park.  
o De Grotten van Hato. 
o Het Mangrovepark.  
o In de toekomst het National Park Rif St. Marie-Hermanus.  

 Het onderhoud van het wagenpark en de boten van Carmabi 
 Het organiseren van cursussen op het gebied van veiligheid voor het personeel. 

 
Functie-eisen 
 Heeft relevante technische opleiding  
 Heeft HBO werk- en denkniveau 
 Heeft financieel inzicht en ervaring met kostprijsberekeningen 
 Heeft ervaring met aanbestedingen middels Programmas van Eisen en Offertes en met toezicht op 

werkzaamheden van aannemers. 
 Heeft vaardigheden in het omgaan met klachtenafhandeling en het klantvriendelijk te woord staan van derden 
 Is integer  
 Heeft een ondernemende en service gerichte instelling 
 Heeft sterke coördinerende vaardigheden 
 Heeft sterke communicatieve- en sociale vaardigheden  
 Is flexibel, geen 9-5 mentaliteit en bereidt op onregelmatige tijden te werken  
 Is stressbestendig 
 Is enthousiast, betrokken, overtuigend en is een teamplayer 
 Heeft een goede beheersing van Engels, Nederlands en Papiaments. 
 Heeft een uitstekende beheersing van MS Office programma’s zoals Word en Excell. 

  
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waar veel ruimte is voor persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve 
ziektekostenverzekering, collectieve pensioenregeling (APC) en een salaris conform opleiding en ervaring op basis 
van een 40-urige werkweek. Een medische keuring en assessment maken deel uit van de selectieprocedure. Een 
VOG is een vereiste.  
 
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met directeur Stokkermans, op telefoonnummer 
462-4242 doorkiesnummer 509. 
 
U dient uw sollicitatiebrief voorzien van CV vóór 15 december 2022 te sturen naar Carmabi, ter attentie van de 
heer Stokkermans. Adres: Piscaderabaai z/n, P.O. Box 2090, Curacao of per E-mail naar 
p.stokkermans@carmabi.org 
 

Advertentie

Debuut Kipchoge 2023 in Boston

De Keniaan Eliud Kipchoge,
heeft nu vijftien van de zeven-
tien marathons waarin hij aan
de start stond, gewonnen. 

LIFE JACKET, 
FLASHLIGHT, 
WATER, 
FLARES…
ON BOARD! 

WWW.CITRO.ORG

913
FOR EMERGENCIES

ENJOY THE SEA 
RESPONSIBLY

Advertentie
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W K  Q A T A R  2 0 2 2
Bij Oranje-VS weer
Sampaio als arbiter
Het Nederlands elftal krijgt
morgen in de achtste finale
tegen de VS weer te maken
met Wilton Sampaio als
scheidsrechter. De 40-jarige
Braziliaan floot ook al de
eerste wedstrijd van Oranje
in Qatar, tegen Senegal (2-0-
winst). In dat duel kreeg
verdediger Matthijs de Ligt
een gele kaart. Sampaio
krijgt langs de zijlijnen hulp
van twee landgenoten en de
Uruguayaan Andrés Matonte
fungeert als vierde man.
Nicolás Gallo uit Colombia
voert het team van videoarbi-
ters aan. 

Martínez stapt op als
bondscoach België
Roberto Martínez is opge-
stapt als bondscoach van
België na de uitschakeling op
het WK voetbal. De 49-jarige
Spanjaard maakte die beslis-
sing bekend op de perscon-
ferentie meteen na het gelijk-
spel tegen Kroatië (0-0).
België eindigde als derde in
de groep en zag Marokko en
Kroatië wel doorgaan.

Mendes moet vrezen
voor einde WK voetbal
De Portugese verdediger
Nuno Mendes komt vermoe-
delijk niet meer in actie op
het WK voetbal. De 20-jarige
linksback van Paris Saint-
Germain (PSG) ondervindt
hinder van een bovenbeen-
blessure. Volgens de Portu-
gezen is het niet aannemelijk
dat Mendes dit jaar nog in
actie komt. Mendes miste de
openingswedstrijd van Por-
tugal tegen Ghana (3-2) en
ging tegen Uruguay (2-0)
vlak voor rust, in tranen,
naar de kant. De beschik-
baarheid van Cristiano Ro-
naldo voor de laatste groeps-
wedstrijd tegen Zuid-Korea
is volgens bondscoach San-
tos twijfelachtig. De 37-jarige
aanvoerder miste de groeps-
training van woensdag. De
aanvaller deed specifieke
hersteloefeningen. Vandaag
speelt de Europees kampi-
oen van 2016 de laatste
groepswedstrijd tegen Zuid-
Korea. 

Datum Tijd
Vrijdag 2 december
Zuid-Korea - Portugal 11.00 
Ghana - Uruguay 11.00
Servië - Zwisterland 15.00
Kameroen - Brazilië 15.00

SPEELSCHEMA

UITSLAGEN

Donderdag 1 december
Kroatië - België 0-0
Canada - Marokko 1-2
Japan - Spanje 2-1
Costa Rica - Duitsland 2-4

Van onze redactie
Doha - Een gouden generatie
Belgische voetballers is ook op
het WK van Qatar vroegtijdig
van het hoogste podium geval-
len. De Rode Duivels speelden
in de laatste groepswedstrijd
slechts gelijk tegen Kroatië (0-
0).

België stond zo’n 3,5 jaar on-
afgebroken aan kop van de we-
reldranglijst van de Fifa. Maar
een echte prijs leverde dat niet
op voor de huidige nummer 2
van dat klassement. De Belgen
eindigden als derde op het vori-
ge WK van Rusland en verlieten
het WK van 2014 en de EK’s van
2016 en 2020 na de kwartfinale.

Van een gouden generatie
Belgen zijn Marouane Fellaini,
Mousa Dembélé, Vincent Kom-
pany en Thomas Vermaelen al
gestopt. Jan Vertonghen (35
jaar), Dries Mertens (35), Toby
Alderweireld (33) en Axel Witsel

(33) gaan het volgende WK waar-
schijnlijk ook niet meer halen.
Kevin De Bruyne (31), Thibaut
Courtois (30) en Romelu Luka-
ku (29) zijn er over vier jaar 
misschien wel nog bij in de 
Verenigde Staten, Canada en
Mexico.

Kroatië was lang sterker dan
België. Luka Modric dacht dat

hij in de openingsfase een straf-
schop mocht nemen voor de
nummer 2 van het vorige WK.
Maar de VAR zag dat Andrej
Kramaric buitenspel stond voor-
dat hij door Yannick Carrasco
werd gevloerd. Kroatië verwerk-
te die teleurstelling snel. Maar
de beste kans voor rust was voor
Mertens, die voorlangs schoot.

Mertens en Leandro Trossard
verschenen aan de aftrap omdat
Lukaku en aanvoerder Eden Ha-
zard onvoldoende fit waren vol-
gens bondscoach Roberto Martí-
nez. Lukaku mocht direct na
rust invallen en schoot na een
uur op de paal. Daarvoor stond
doelman Courtois in zijn hon-
derdste interland tot driemaal
toe de openingstreffer van Kroa-
tië in de weg. In de slotfase
kreeg Lukaku twee grote kan-
sen. Maar de topscorer aller tij-
den van de Belgen miste jam-
merlijk.

Van onze redactie
Doha - Marokko heeft zich als
groepswinnaar geplaatst voor de
achtste finales van het wereld-
kampioenschap voetbal in Qa-
tar. Dat deed het land voor het
eerst sinds 1986. De nog onge-
slagen formatie van bondscoach
Walid Regragui won het laatste
groepsduel van het al uitgescha-
kelde Canada (2-1), de tweede ze-
ge na die op België. Hakim Ziy-
ech, oud-speler van onder meer
Ajax, was een van de doelpun-
tenmakers.

De speler van Chelsea, die bij
zijn club in Londen nauwelijks
aan voetballen toekomt, scoorde

al na 4 minuten. Ziyech kon de
bal van afstand in het lege doel
schieten, na een ongekende
blunder van de Canadese keeper
Milan Borjan. Amper 20 minu-
ten later was het al 2-0. Youssef
En-Nesyri rondde bekwaam af
na een dieptepass van Achraf
Hakimi, de back van Paris Saint-
Germain.

Vrij onverwacht en met het
nodige fortuin kwam Canada
vlak voor rust terug tot 2-1. Nayef
Aguerd werkte de bal in eigen
doel, in een poging een voorzet
van Sam Adekugbe te onder-
scheppen. Het was de eerste te-
gentreffer van Marokko in Qa-

tar. Na de hervatting drong Ca-
nada nadrukkelijk aan. In de
70e minuut kopte invaller Atiba
Hutchinson tegen de onder-
kant van de lat, waarna de bal
vervolgens net niet helemaal
over de doellijn ging. Naast Ziy-
ech was ook voormalig Ajacied

Noussair Mazraoui basisspeler
bij Marokko, evenals oud-Feyen-
oorder Sofyan Amrabat. Zakaria
Aboukhlal (ex-AZ), doelpunten-
maker tegen België, kwam na
ruim een uur spelen in het veld.

Marokko doet voor de zesde
keer mee aan het WK.

Japan stunt
opnieuw
Van onze redactie
Al Rayyan - Japan heeft voor de
tweede keer voor een grote stunt
gezorgd. Het land won in het
laatste groepsduel van Spanje
(2-1) en kwalificeerde zich als
groepswinnaar voor de volgende
ronde. Japan won eerder op het
WK ook al van Duitsland. Ver-
rassend genoeg verloor de for-
matie van trainer Hajime Moriy-
asu vervolgens van Costa Rica.
Al na 12 minuten zette Álvaro
Morata Spanje op voorsprong.
De spits van Atlético Madrid
kopte raak na een voorzet van
César Azpilicueta. Aan Japanse
zijde werd matig verdedigd. Mo-
rata scoorde eerder ook al in de
duels met Duitsland en Costa
Rica. Morata was in het eerste
deel de gevaarlijkste man aan
Spaanse kant, maar bij twee an-
dere pogingen strandde hij op
doelman Shuichi Gonda. De
eerste mogelijkheid was opval-
lend genoeg voor Japan geweest.
Junya Ito schoot daarbij in het
zijnet, nadat de Spaanse aan-
voerder Sergio Busquets in de
fout was gegaan. Meteen na de
hervatting zette Japan de wed-
strijd op zijn kop. Ritsu Doan,
de ingevallen oud-speler van
PSV en FC Groningen, verraste
doelman Unai Simón met een
hard schot. Ao Tanaka zorgde
voor de 2-1, op advies van de
VAR. De treffer was aanvanke-
lijk afgekeurd, omdat de bal
voorafgaand aan de voorzet van
Kaoru Mitoma de achterlijn zou
zijn gepasseerd.

Grootmacht Duitsland
uitgeschakeld op WK
Van onze redactie
Al Khor - Duitsland is al in de
groepsfase van het WK uitge-
schakeld. De wereldkampioen
van 2014 won zelf uiteindelijk,
met veel moeite, wel van Costa
Rica (4-2). Maar omdat Japan
won van Spanje, gaat het Aziati-
sche land als groepswinnaar
door. Spanje, dat net als Duits-
land eindigt op 4 punten, plaatst
zich vanwege een beter doelsal-
do als tweede.

Duitsland moest met een
groot verschil winnen om zich
op eigen kracht te plaatsen voor
de achtste finales. Een kleine ze-
ge was ook genoeg, maar dan
mocht Japan niet winnen van
Spanje. Dat gebeurde wel: 2-1.

Meteen toen het duel begon
werd al geschiedenis geschre-
ven. Voor het eerst op een WK
stond er met de Française Sté-

phanie Frappart een vrouwelijke
scheidsrechter op het veld. Ook
werd de Duitser Manuel Neuer
de doelman met de meeste WK-
optredens. De 36-jarige keeper
kwam voor de negentiende keer
in actie op een wereldkampioen-
schap, één keer meer dan zijn
landgenoot Sepp Maier en de
Braziliaan Claudio Taffarel.

Duitsland kreeg meteen veel
goede kansen en Serge Gnabry
zorgde in de 10e minuut voor de
gewenste vroege voorsprong.
Uit een voorzet van David Raum
kopte de aanvaller in de verre
hoek raak. Na het stormachtige
begin bleef Duitsland dominant,
maar nam het aantal kansen af.
Misschien speelde ook mee dat
Spanje op voorsprong stond te-
gen Japan, waardoor de wereld-
kampioen van 2014 virtueel
door was. Al vroeg in de tweede

helft stond het er heel anders
voor. Japan kwam snel op voor-
sprong tegen Spanje, waardoor
Duitsland virtueel was uitge-
schakeld. Toen Costa Rica via
Yeltsin Tejeda en Juan Pablo
Vargas uiteindelijk in de 70e mi-
nuut verrassende genoeg op
voorsprong kwam, werd het
voor Duitsland helemaal lastig.
Via Kai Havertz kwam de ploeg
van Flick al snel weer gelijk en
de invaller zette zijn land ook op
voorsprong. Een paar minuten
later maakte Niclas Füllkrug de
4-2, maar door de zege van Ja-
pan was de overwinning van
Duitsland nergens goed voor.

Marokko plaatst zich
voor volgende ronde 

Gouden generatie Belgen uitgeschakeld 

Hakim Ziyech maakte een van de doelpunten.

Lukaku (links) kreeg in de slotfa-
se twee grote kansen maar
miste beide.

De teleurstelling bij de Duitse
speler.

De ingevallen speler Doan
schoot meteen raak.
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